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PROGRAM
MAI
JUNI
2019

TORSDAG 2. MAI

FREDAG 10. MAI

TORSDAG 16. MAI

TORSDAG 23. MAI

FREDAG 31. MAI

FREDAG 7. JUNI

18:30 Ung flukt Edith Carlmar [L]
19:00 The Virgin Suicides

16:00 Struggle for Justice in

18:00 Aisthesis Edvard Munch

18:00 The Place Promised in

18:00 Mitt liv uten meg

Peter Watkins [T]
18:30 Ung flukt Edith Carlmar [L]
20:30 Dr. Strangelove or:
How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb
Stanley Kubrick [L]

Our Early Days
Makoto Shinkai [T]
18:30 Dirty Dancing Emile Ardolino
[L]
20:00 Eyes Wide Shut
Stanley Kubrick [T]
20:30 Lost in Translation
Sofia Coppola [L]

18:00 Mirai Mamoru Hosoda [T]
19:00 Psychobitch Martin Lund [L]
20:00 Fascisten

Sofia Coppola [T]
20:30 Leave Her to Heaven
John M. Stahl [L]
21:00 Mandy Panos Cosmatos [T]

FREDAG 3. MAI
18:00 Mirai Mamoru Hosoda [T]
18:30 Offenders Dejan Zecevic [L]
20:00 Leave Her to Heaven

John M. Stahl [T]
21:00 Agape Branko Schmidt [L]

LØRDAG 4. MAI
13:00 De to gode naboene -

15:00
16:00
18:00
20:00

Vårrengjøring Lubomír Beneš
& Marek Beneš [L]
Mirai Mamoru Hosoda [T]
Neverending Past
Andro Martinovic [L]
Nowhere Predag Velinovic
[L]
Year of the Monkey
Vladimir Blazevski [L]

SØNDAG 5. MAI
14:00 Be Kind Rewind
16:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Michel Gondry [L]
Lada Kamenski Sara Hribar &
Marko Santic [L]
The Frog Elmir Jukic [L]
Mirai Mamoru Hosoda [T]
Front Page Midgets
Milorad Milinkovic [L]
Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 7. MAI
18:30 Filmsalongen Hører du ikke

hva jeg sier! Erik Gustavson
Møt Lars Saabye Christensen
i samtale med Per Haddal før
filmen [L]
21:00 The Virgin Suicides
Sofia Coppola [T]
21:00 Ung flukt Edith Carlmar [L]

ONSDAG 8. MAI
18:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]
19:00 Hva vil folk si? Iram Haq

Visning og paneldiskusjon [T]
20:00 Leave Her to Heaven
John M. Stahl [L]

TORSDAG 9. MAI
18:00 Natural Born Killers

Oliver Stone [T]
18:30 Ung flukt Edith Carlmar [L]
20:30 Splendor Ettore Scola [L]
21:00 Mandy Panos Cosmatos [T]

18:00
19:00
20:00
21:00

Venezuela visning med
debatt [T]
Mirai Mamoru Hosoda [L]
Mannen som elsket Yngve
Stian Kristiansen [T]
Splendor Ettore Scola [L]
Forstyrret filmalong
Battlefield Earth
Roger Christian [T]

LØRDAG 11. MAI
Vårfest i Dronningens gate
med aktiviteter
13:00 Amazonia Thierry Ragobert
[L]
14:00 Mirai Mamoru Hosoda [T]
15:00 Løvenes konge Roger Allers
& Rob Minkoff [L]

SØNDAG 12. MAI
14:00 Dyrene i Hakkebakkeskogen

Rasmus Sivertsen [L]
16:00 The Place Promised in Our
Early Days Makoto Shinkai
[L]
17:00 Mirai Mamoru Hosoda [T]
18:00 The Dream that Kicks
Everyday Ecstasy:
A Restoration Tribute to
Barbara Hammer [L]
19:00 Før revolusjonen
Bernardo Bertolucci [T]
20:30 The Dream that Kicks
Golden State Freeway:
Restored California
Psychedelia [L]
21:00 The Virgin Suicides
Sofia Coppola [T]

TIRSDAG 14. MAI
18:00 Unlocking the Cage

D.A. Pennebaker &
Chris Hegedus [T]
18:30 Ung flukt Edith Carlmar [L]
20:15 Splendor Ettore Scola [L]
20:30 Mandy Panos Cosmatos [T]

ONSDAG 15. MAI
18:00 Film og psykoanalyse

Eyes Wide Shut
Stanley Kubrick
Foredrag etter filmen ved
psykolog Henrik Kamphus [T]
18:30 Før revolusjonen
Bernardo Bertolucci [L]
20:30 Lost in Translation
Sofia Coppola [L]

FREDAG 17. MAI
Ingen visninger

LØRDAG 18. MAI
13:00 Peter Pan P. J. Hogan [L]
15:00 De to gode naboene -

Vårrengjøring Lubomír Beneš
& Marek Beneš [L]
16:00 The Place Promised in
Our Early Days
Makoto Shinkai [T]
18:00 Mirai Mamoru Hosoda [T]

SØNDAG 19. MAI
14:00 The Goonies Richard Donner

[L]
16:00 A Chorus Line

Richard Attenborough [L]
18:30 Før revolusjonen

Vibeke Løkkeberg [L]
18:30 Edderkoppens strategi

Bernardo Bertolucci [T]
20:00 The Player Robert Altman [L]
20:30 The Blair Witch Project

Daniel Myrick & Eduardo
Sánchez [T]

21:00 Forstyrret filmsalong

Bernardo Bertolucci [L]
13:00 Dyrene i Hakkebakkeskogen

Magnum Force Ted Post [T]

18:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]
18:30 Edderkoppens strategi

SØNDAG 2. JUNI

15:00 De to gode naboene -

Bernardo Bertolucci [T]
20:00 Dirty Dancing Emile Ardolino

[L]
20:30 Dr. Strangelove or:

How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb
Stanley Kubrick [T]

13:00 Lillefot og vennene hans i

landet for lenge siden
Don Bluth [L]
15:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]

14:00 Håkon Håkonsen
16:00
18:30

18:30
20:30
21:00

14:00 Stumfilmkonsert

15:30
16:00

19:00
20:30

The Balloonatic + The Goat
Buster Keaton, Eddie Cline &
Malcolm St. Clair [L]
1900 - del I
Bernardo Bertolucci [T]
A Chorus Line
Richard Attenborough [L]
Åpenbaringen
Vibeke Løkkeberg [L]
1900 - del II
Bernardo Bertolucci [T]
Marie Antoinette
Sofia Coppola [L]

TIRSDAG 28. MAI
18:00 Psychobitch Martin Lund [L]
19:00 Den siste keiseren

Bernardo Bertolucci [T]
20:00 Sommer 1993 Carla Simón [L]

ONSDAG 29. MAI
18:00 Sommer 1993 Carla Simón [L]
19:00 Den siste keiseren

Bernardo Bertolucci [T]
20:00 Marie Antoinette
Sofia Coppola [L]

TORSDAG 30. MAI
Ingen visninger

13:00 Den beste sommeren

Ulf Malmros [L]

LØRDAG 25. MAI

18:15

18:00 Åpenbaringen

LØRDAG 1. JUNI

LØRDAG 8. JUNI

TIRSDAG 21. MAI

ONSDAG 22. MAI

20:00 Med himmelen som tak

FREDAG 24. MAI

SØNDAG 26. MAI

Ny norsk kortfilm [T]
20:00 The Player Robert Altman [L]
21:00 The Blair Witch Project
Daniel Myrick & Eduardo
Sánchez [T]

[T]

21:00 Sommer 1993 Carla Simón [L]

Rasmus Sivertsen [L]
15:00 Den siste keiseren
Bernardo Bertolucci [L]

Bernardo Bertolucci [L]
19:00 Dr. Strangelove or:
How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb
Stanley Kubrick [T]
20:30 Lost in Translation
Sofia Coppola [L]
21:00 The Player Robert Altman [T]

18:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]
18:30 Norsk kort

Bernardo Bertolucci [T]

Isabel Coixet [L]
18:30 Purple Rain Albert Magnoli

Nils Gaup [L]
A Chorus Line Richard
Attenborough [L]
Stumfilmkonserten
Den starkaste Alf Sjöberg
& Axel Lindblom [L]
Pianoakkompagnement ved
Kjetil Schjander Luhr
Fascisten
Bernardo Bertolucci [T]
Marie Antoinette
Sofia Coppola [L]
Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 4. JUNI
18:30 Filmsalongen

Det er meg du vil ha
Dag Johan Haugerud
Møt Andrea Bræin Hovig i
samtale med Per Haddal før
filmen [L]
20:30 Fascisten
Bernardo Bertolucci [L]

ONSDAG 5. JUNI
18:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]
18:30 Kairos røde rose

Woody Allen [T]
20:00 Mitt liv uten meg

Isabel Coixet [L]
20:30 Siste tango i Paris
Bernardo Bertolucci [T]

TORSDAG 6. JUNI

Vårrengjøring Lubomír Beneš
& Marek Beneš [L]

SØNDAG 9. JUNI
14:00 Titanic James Cameron [L]
16:30 1900 - del I

Bernardo Bertolucci [T]
18:00 Reminiscences of a Journey

to Lithuania Jonas Mekas [L]
20:00 1900 - del II

Bernardo Bertolucci [T]
20:15 Fornærmelsen Ziad Doueiri [L]

TIRSDAG 11. JUNI
18:00 Somewhere S. Coppola [L]
18:30 Kairos røde rose

Woody Allen [T]
20:15 Fornærmelsen Ziad Doueiri [L]
20:30 Siste tango i Paris

Bernardo Bertolucci [T]

ONSDAG 12. JUNI
18:00 Kairos røde rose

Woody Allen [T]
20:00 Med himmelen som tak

Bernardo Bertolucci [T]
20:30 Somewhere Sofia Coppola [L]

TORSDAG 13. JUNI
18:00 Somewhere Sofia Coppola [L]
19:00 Polyester John Waters [T]
20:00 The Sand Pebbles

Robert Wise [L]
21:00 The Sisters Brothers

Jacques Audiard [T]

18:00 The Science of Fiction

Alien Ridley Scott
Foredrag ved Petter Bøckman
før filmen [T]
18:30 The Sand Pebbles
Robert Wise [L]
21:00 Siste tango i Paris
Bernardo Bertolucci [T]

FREDAG 14. JUNI
18:00 70mm South Pacific

Joshua Logan [T]
18:30 The Miseducation

of Cameron Post
Desiree Akhavan [L]
20:30 The Sisters Brothers
Jacques Audiard [L]
21:30 70mm Baraka Ron Fricke [T]

LØRDAG 15. JUNI

TORSDAG 20. JUNI

ONSDAG 26. JUNI

13:00 Dyrene i Hakkebakkeskogen

18:00 70mm The Abyss

10:00 Løvenes konge Roger Allers

14:00
15:00
16:00
17:30
20:30

20:00

Rasmus Sivertsen [L]
70mm Hvem lurte Roger
Rabbit? Robert Zemeckis [T]
The Goonies Richard Donner
[L]
70mm Spartacus
Stanley Kubrick [T]
Grensen Ali Abbasi [L]
70mm Dersu Uzala
Akira Kurosawa
Innledning ved Jan-Hein Bal,
EYE Film Museum [T]
Polyester John Waters [L]

SØNDAG 16. JUNI
13:00 70mm Hamlet

James Cameron [T]
19:00 The Bling Ring S. Coppola [L]
21:00 Out Stealing Horses
Hans Petter Moland [L]
21:30 70mm Staying Alive
Sylvester Stallone [T]

FREDAG 21. JUNI
18:00 70mm Phantom Thread

Paul Thomas Anderson [T]

16:00
17:30
18:30
20:00
21:00

Ulf Malmros [L]
Med himmelen som tak
Bernardo Bertolucci [L]
70mm Dunkirk
Christopher Nolan [T]
Colette W. Westmoreland [L]
70mm The Hateful Eight
Quentin Tarantino [T]
Love, Simon Greg Berlanti [L]

MANDAG 17. JUNI
Stanley Kubrick [T]

TIRSDAG 18. JUNI

Introduksjon ved Jørgen
Haugan, Universitetet i
København [T]
18:30 The Beguiled S. Coppola [L]
20:30 Shoplifters H. Koreeda [L]

TORSDAG 27. JUNI

Dorota Kobiela &
Hugh Welchman [L]
20:30 70mm 2001: En romodyssé
Stanley Kubrick [T]
21:00 The Bling Ring S. Coppola [L]

10:00 Håkon Håkonsen

LØRDAG 22. JUNI
13:00 Lillefot og vennene hans i

13:00
15:00
17:30
20:00

landet for lenge siden
Don Bluth [L]
70mm Hamlet 
Kenneth Branagh [T]
Sofies siste stikk
Ari Kristinsson [L]
70mm Guns for San
Sebastian Henri Verneuil [T]
70mm Spartacus
Stanley Kubrick [T]

18:00 70mm 2001: En romodyssé
21:00 70mm 2010 Peter Hyams [T]

& Rob Minkoff [L]
18:00 Pelle Erobreren Bille August

19:00 Loving Vincent

Kenneth Branagh [T]
14:00 Den beste sommeren

& Rob Minkoff [L]
12:00 Løvenes konge Roger Allers

SØNDAG 23. JUNI

Nils Gaup [L]
12:00 Håkon Håkonsen

Nils Gaup [L]
18:00 The Beguiled S. Coppola [L]
19:00 Att angöra en brygga

Tage Danielsson [T]
20:00 Loving Vincent

Dorota Kobiela &
Hugh Welchman [L]
21:00 The Dreamers
Bernardo Bertolucci [T]

FREDAG 28. JUNI
10:00
12:00
18:00
18:30
20:00
21:00

13:00 70mm Lord Jim

Richard Brooks [T]

Amazonia Thierry Ragobert [L]
Amazonia Thierry Ragobert [L]
The Beguiled Sofia Coppola [L]
Shoplifters H. Koreeda [T]
Motforestilling Erik Løchen [L]
The Dreamers Bernardo
Bertolucci [T]

LØRDAG 29. JUNI

18:00 70mm Lord Jim

14:00 Titanic James Cameron [L]
16:30 70mm South Pacific

Richard Brooks
Innledning ved Per Haddal og
Jakob Lothe [T]
18:15 Colette W. Westmoreland [L]
20:30 Fornærmelsen
Ziad Doueiri [L]
21:30 70mm Phantom Thread
Paul Thomas Anderson [T]

Joshua Logan [T]
18:00 Out Stealing Horses
Hans Petter Moland [L]
20:00 70mm The Hateful Eight
Quentin Tarantino [T]
20:30 Loving Vincent
Dorota Kobiela &
Hugh Welchman [L]

ONSDAG 19. JUNI

TIRSDAG 25. JUNI

19:00

18:00 Motforestilling E. Løchen [L]
18:30 70mm Dunkirk

18:00 Motforestilling E. Løchen [L]
19:00 Høydepunkter fra

19:30

Christopher Nolan [T]
20:00 Grensen Ali Abbasi [L]
21:00 70mm Baraka Ron Fricke [T]

Kortfilmfestivalen [T]
20:00 The Dreamers
Bernardo Bertolucci [L]

13:00 Peter Pan P. J. Hogan [L]
15:00 Sofies siste stikk

Ari Kristinsson [L]

SØNDAG 30. JUNI
14:00 Lillefot og vennene hans i

16:00

21:00

landet for lenge siden
Don Bluth [L]
1900 - del I
Bernardo Bertolucci [L]
Att angöra en brygga
Tage Danielsson [T]
1900 - del II
Bernardo Bertolucci [L]
Shoplifters H. Koreeda [T]

Med atterhald om endringar.
Sjekk cinemateket.no
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)
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PROGRAM
MAI
JUNI
2019

8
10
12

MÅNEDENS FILM
MÅNEDENS KLASSIKER
70MM-FESTIVAL
Vi hyller bredformatet 70mm med
en egen festival.

18

SOFIA COPPOLA
Det er tjue år siden hun spillefilmdebuterte
– vi setter opp alle spillefilmene til den
amerikanske filmskaperen.

22

ØVRIG STOFF:
2/3 KALENDER / VISNINGSOVERSIKT
6/7 AKTUELT
49
LES MER OM DISSE ARRANGEMENTENE
PÅ NETTSIDENE
50
ALFABETISK TITTELOVERSIKT
51
INFORMASJON OG KOLOFON

BERNARDO BERTOLUCCI
Vi viser åtte filmer av den italienske regissøren
som døde i fjor.

27
30

FILM OG PSYKOANALYSE
FILMSALONGEN
Per Haddal og gjester snakker om film.

32

THE DREAM THAT KICKS

34

SECOND RUN

Avant garde- og kunstfilm.
Filmer som fortjener en sjanse til på stort
lerret.

36
38

FILM OM FILM
BALKAN NEW FILM FESTIVAL
Vi får besøk av den omreisende festivalen som
har med seg balkansk film i bagasjen.

40
42

SPESIALVISNINGER
CINEMATEK-TRADISJON

43

CINEMATEKENE

44
45

MUSIKALSØNDAG
STUMFILMKONSERTEN

Ingen sommer uten Att angöra en brygga.
Samme film på sju norske cinematek.

Film med levende musikkakkompagnement.

46
47

PUBLIKUMS ØNSKEFILMER
THE SCIENCE OF FICTION

48

FORSTYRRET FILMSALONG

Film i en vitenskapelig kontekst.
Filmopplevelser du ikke visste at du trengte.

5

AKTUELT PÅ CINEMATEKET

Cinemateket er stedet for
filmhistorie og filmkunst.
Vi viser både de store
klassikerne og mindre
kjente verk, og nye filmer av
spesiell interesse. For oss
er det viktig å presentere
filmene på en best mulig
måte. Vi prøver å være tro
mot originale visningsformater
og en stor andel av filmene
vi viser er unike arkivkopier.
I programmet setter vi også
enkeltfilmer, regissører og
epoker inn i en større faglig
sammenheng, og kombinerer
mange av forestillingene våre
med foredrag, introduksjoner
og samtaler med regissører,
filmvitere og andre
fagmennesker.
Velkommen!
6

MØT LARS SAABYE
VÅRFEST
THE DREAM THAT
EYES WIDE SHUT
EDVARD MUNCH
MØT ANDREA BRÆIN
BILFRITT BYLIV I DRONNINGENS GATE
LØRDAG 11. MAI KL. 12:00-16:00
AKTIVITETER FOR STORE OG SMÅ

MAI
JUNI
2019

CHRISTENSEN
KICKS

FILMSALONGEN
TIRSDAG 7. MAI KL. 18:30
HØRER DU IKKE HVA JEG SIER!
SAMTALE MED PER HADDAL

TO SPESIALPROGRAM KURATERT AV
MARK TOSCANO FRA THE ACADEMY FILM ARCHIVE
SØNDAG 12. MAI KL. 18:00 + 20:30

FILM OG PSYKOANALYSE
ONSDAG 15. MAI KL. 18:00
FOREDRAG ETTER STANLEY KUBRICKS FILM
VED HENRIK KAMPHUS
AISTHESIS
TORSDAG 16. MAI KL. 18:00
FOREDRAG ETTER PETER WATKINS FILM
VED GUSTAV JØRGEN PEDERSEN

HOVIG

FILMSALONGEN
TIRSDAG 4. JUNI KL. 18:30
DET ER MEG DU VIL HA
SAMTALE MED PER HADDAL
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MÅNEDENS FILM

MIRAI
Mirai no Mirai, Japan 2018, REGI Mamoru Hosoda
Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Gen Hoshino
Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 28min. A: 9 år
MED

LØR 27. APRIL 2019 20:00 | SØN 28. APRIL 2019 17:00 | FRE 3. MAI KL. 18:00 | LØR 4. MAI KL. 15:00 | SØN 5. MAI KL. 19:00
ONS 8. MAI KL. 18:00 | FRE 10. MAI KL. 18:00 | LØR 11. MAI KL. 14:00 | SØN 12. MAI KL. 17:00 | LØR 18. MAI KL. 18:00
TIR 21. MAI KL. 18:00 | FRE 24. MAI KL. 18:00 | LØR 25. MAI KL. 15:00 | FRE 31. MAI KL. 18:00 | ONS 5. JUNI KL. 18:00
Regissør Mamoru Hosodas nyeste film er nok
et interessant kapittel i en stadig voksende
filmografi, der familie-temaet kanskje er
den tydeligste røde tråden. Vi ser det fra
ungdomstiden i The Girl Who Leapt Through
Time, familien i Summer Wars, til skildringen av
morsrollen i Wolf Children og farsrollen i The Boy
and The Beast. Her skildres prøvelsene familien
utsettes for når den bortskjemte fireåringen
Kun-chan får en liten søster – Mirai – som kan
oversettes med fremtid (Mirai no Mirai – Mirai fra
fremtiden). Kun-chans rolle som familiens sentrum
endres, noe han reagerer på med ekstrem sjalusi.
Men en dag oppdager han at familiens lille hage
er magisk og at den lar ham reise i både tid og
rom, og gjennom disse opplevelsene kommer han
langsomt til en forståelse av sin nye rolle…

8

Filmen er opplagt basert på regissørens egne
erfaringer som far til to barn, der yngstebarnet
neppe helt tilfeldig heter Mirai. Selv om Kun-chan
ikke er den mest sympatiske filmhelten man har
sett, er familiedynamikken så realistisk skildret
og hans genuine følelse av å være tilsidesatt
så tydelig at det er vanskelig å ikke føle med
ham, der han anklager lille Mirai for å ha stjålet
foreldrenes kjærlighet. Og det er kanskje her
filmen skiller seg mest fra tilsvarende skildringer
av små barn, Hosoda våger å vise verden sett
gjennom øynene til en selvsentrert fireåring,
som jevnlig er både usympatisk og følelsesmessig
ustabil – et normalt barn med normale reaksjoner,
med andre ord. Dette grepet sendte Mirai til
Cannes og Directors’ Fortnight-programmet
der, samt ga filmen en Oscar-nominasjon som

første japanske anime som ikke kom fra
Studio Ghibli.
Til å skape denne verdenen, som i det
ene øyeblikket er hyperrealistisk, og i det neste
magisk på grensen til det psykedeliske, har
Hosoda hentet inn sjefsanimatørene fra sine
tidligere filmer, Hiroyuki Aoyama, Ayako Hata,
Yohei Takamatsu og Takashi Omori. Til sammen
representerer de en formidabel erfaring, etter å
ha vært involvert i en mengde av de siste årenes
strålende anime-filmer. Det blir helt umulig å ta
med dem alle, men foruten Hosodas egne filmer,
holder det kanskje å nevne Howl’s Moving Castle,
Ponyo, Steamboy, In this Corner of the World,
Prinsesse Kaguya, Toky Godfathers og Ninja
Scroll.
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MÅNEDENS KLASSIKER

UNG FLUKT
MED

Norge 1959, REGI Edith Carlmar
Liv Ullmann, Atle Merton, Rolf Søder, Nanna Stenersen
Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 35min. A: 9 år

TOR 2. MAI KL. 18:30 | TIR 7. MAI KL. 21:00 | TOR 9. MAI KL. 18:30
TIR 14. MAI KL. 18:30 | TOR 16. MAI KL. 18:30
I perioden 1949-1959 regisserte Edith Carlmar,
Norges første kvinnelige filmregissør, hele ti
spillefilmer. Sammen med ektemannen Otto
Carlmar stiftet hun filmselskapet Carlmar Film
AS, der han produserte og hun regisserte den
ene strålende filmen etter den andre. Edith
Carlmar behersket både komediesjangeren
(Fjols til fjells) så vel som film noir (Døden er et
kjærtegn), og drama med samtidstematikk (Ung
frue forsvunnet).
Ung flukt var Carlmars siste spillefilm og
foregår på en fraflyttet seter, langt ute i skauen.
Her har det unge paret Gerd og Anders innlosjert
seg etter å ha rømt fra byen i en tjuvlånt bil.
Anders tror han på denne måten kan sikre seg
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Gerd, og hindre at hun havner i et kriminelt miljø.
Men å holde på den dansende, cola-drikkende
og tyggegummityggende Gerd blir litt av en
utfordring for den mindre erfarne Anders. Enda
mer utfordrende blir det når den halvkriminelle
kjekkasen Bendik (Rolf Søder) dukker opp.
I rollen som Gerd, en «grådig, rotløs, snafsete
ungpikestakkar med portvin og røyk i blodet»
(Aftenposten), finner vi tyve år gamle Liv Ullmann,
i det som var hennes første hovedrolle på film.
Hun gjør en fantastisk tolkning av den humørsyke
og typete tenåringsjenta, det samme kan sies om
Rolf Søder i rollen som forførende fremmedkar.
Ung flukt ble plukket ut til Berlin-festivalens
klassikerprogram tidligere i år, og ble presentert i

en nyrestaurert kopi for et entusiastisk publikum
der. Dette er den første norske filmen som har blitt
vist i et retrospektivt program på en av de store
filmfestivalene i utlandet, og visningen i Berlin
viste at Ung flukt tåler å bli sammenlignet med
mer kjente utenlandske filmer som Sommeren
med Monika og Og gud skapte kvinnen.

MÅNEDENS KLASSIKER

1900
MED

Novecento, Italia 1976, REGI Bernardo Bertolucci
Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda, D
onald 
Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden
Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 5t 17min. A: 18 år

1900 - DEL I: SØN 26. MAI KL. 15:30 | SØN 9. JUNI KL. 16:30 | SØN 30. JUNI KL. 16:00
1900 - DEL II: SØN 26. MAI KL. 19:00 | SØN 9. JUNI KL. 20:00 | SØN 30. JUNI KL. 19:30
I 1900 skildrer Bertolucci framveksten av det
moderne Italia fra arbeiderklassens første
nølende opprør mot en føydal samfunnsform,
fram til den andre verdenskrigen munner ut i
seier over fascismen. Italia er blitt forandret, et
nytt demokrati står på trappene, men fremdeles
er det langt fram til målet: Et samfunn hvor folket
selv er herrer over sin skjebne.
Bertolucci tar utgangspunkt i det myldrende
livet på et gods like etter århundreskiftet. To
guttebarn blir født: Alfred (Robert De Niro) er
ønn av den allmektige godseieren, Olmo
(Gérard Depardieu) av en fattig landarbeider.
I barndom og ungdomstid blomstrer vennskapet,
da overskrides de rigide sosiale lovene som

styrer samfunnslivet rundt dem med letthet.
Slutten av første verdenskrig blir et vendepunkt i deres forhold: Olmo vender tilbake fra
fronten som overbevist sosialist. Alfred, som i
utgangspunktet er liberal godseier, blir i kraft av
sin klassetilhørighet et gissel for det fascistiske
regimet. Til slutt blir han et passivt redskap for
fascistlederen Attila.
Bertolucci fyller sitt fem timer lange
historiske verk med nok dramatikk og spenning til
at det blir lett for tilskueren å følge med på ferden.
På mange måter er 1900 en italiensk utgave av et
storslått Hollywood-epos. Dette avspeiles blant
annet i filmens internasjonale stjernegalleri. Men
selv om menneskene vi møter er malt med bred

pensel og Bertolucci til en viss grad overforenkler
historiens gang, holder filmen i massevis. Kanskje
skyldes det filmens suggererende billedspråk
som skrider fram til tonene av Morricones musikk.
Eller kanskje vi lar oss gripe av det harmdirrende
moralske budskapet som driver historien fremover. Uansett er 1900 et moderne folkeeventyr
som for lengst har fått en velfortjent plass i den
moderne filmhistorien.

11

70MM-FESTIVALEN

SIZE DOES
MATTER
For 13. gang feires det ultimate analoge filmformatet 70mm på Cinemateket i Oslo.
I ti dager, fra 14. til 23. juni, får du muligheten til å se filmene slik de var ment å oppleves –
på stort lerret, med knivskarpt bilde og 6-kanals stereolyd.

Årets program favner bredt, og vi er svært stolte
over å kunne vise så mange sjeldne 70mm-kopier.
Åpningsfilmen South Pacific var den første
70mm-filmen vist i Europa og i Norge – og vi viser
det samme programmet som i oktober 1960 på
Colosseum kino – inkludert forfilmen The Miracle
of Todd-AO, med sin berømte berg- og dalbane-
sekvens som mange husker fra den gang.
70mm-formatet er spesielt egnet for de
helt store historiefortellingene. Spartacus har
stått øverst på ønskelista til festivalen i over ti
år, men det har ikke vært mulig å få tak i noen
kopi. S
 tanley Kubricks storslåtte epos med Kirk
Douglas i storform har alt en kan forvente seg av
en 70mm-film: fantastisk foto, storslåtte scener,
monumental filmmusikk, store stjerner – en
magisk filmopplevelse som du kun kan si du har
ordentlig opplevd om du har sett den på 70mm. Et
annet høydepunkt er Lord Jim med Peter O'Toole,
en reise til østen du sent vil glemme, fotografert
av mesteren Freddie Young. Filmen er kanskje den
flotteste du kan oppleve i 70mm. Filmsalongens
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Per Haddal og Joseph Conrad-ekspert Jakob
Lothe vil innlede visningen tirsdag 18. juni. Kopien
er tatt inn spesielt for anledningen fra Hollywood,
og dette vil trolig være den siste sjansen til å få
sett den på 70mm.
70mm-filmene hadde sin storhetstid på
1960-tallet, men levde videre som premiereformat
til storfilmer utover 70- og 80-tallet, primært
på grunn av den fantastiske lyden fra 6-kanals
surround-lyd. På festivalen viser vi et knippe
av disse såkalte «blow-ups»: Hvem lurte Roger
Rabbit?, 2010, The Abyss og Staying Alive. Noen
visjonære filmskapere filmet dog fortsatt i ekte
storformat – og festivalfavoritten Baraka (1992)
blir å se i år med Morten Skalleruds fantastiske
70mm-klassiker Året gjennom Børfjord som forfilm.
Kenneth Branagh er en annen forkjemper for 70mm.
Ikke bare spiller han en av hovedrollene i Nolans
Dunkirk (2017), han har regi og hovedrolle i den
fantastiske Hamlet fra 1995. Filmet på 70mm, men
kun vist i få land i dette formatet, har den vært
ønsket til festivalen siden starten for 19 år siden!

Vi forsøker å gjenskape noe av den opp
rinnelige kinoopplevelsen til filmene som vises
under 70mm-festivalen, av historiske grunner, men
også for å understreke at dette ikke er noe du får
oppleve så ofte. Analoge filmkopier har blitt svært
verdifulle, og 70mm-kopier lånes sjelden eller aldri
ut fra filmarkiv. Mange originale 70mm-kopier
er uerstattelige, og dette kan være siste gang
filmene blir vist akkurat slik filmskaperen ønsket
at publikum skulle oppleve dem.
Festivalen oppnådde sitt høyeste besøk i
2017, med rekordmange utsolgte forestillinger.
Publikum strømmet til fra hele landet, og utenlandsk festivalpublikum kommer i år fra Japan,
Storbritannia, Nederland, Tyskland, Danmark og
Sverige for å oppleve filmene i sitt rette format.
Noe som sier sitt om at dette er en anledning du
ikke vil gå glipp av! Vi ses i kinomørket.
Jan Eberholst Olsen
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1. 2010
2. Guns for San Sebastian
3. Staying Alive
4. Phantom Thread
5. Lord Jim
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LORD JIM

70MM-FESTIVALEN

Storbritannia/USA 1965, REGI Richard Brooks
MED Peter O'Toole, James Mason, Eli Wallach, Curd Jürgens
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 2t 34min (+ pause). A: 15 år

TIR 18. JUNI KL. 18:00
(MED SAMTALE FØR FILMEN)
SØN 23. JUNI KL. 13:00

Lord Jim er et tidstypisk og stjernespekket opus. Kopien som vises under festivalen er
nyrestaurert og dermed like praktfull å se på som under premieren i 1965.
Vi finner Peter O'Toole i hovedrollen som Jim, skipsoffiseren som forlot et synkende
skip med muslimske pilegrimer før alle var berget. Han brukte resten av livet på å forsvare
sin diskutable handling, både overfor seg selv og omgivelsene. Han blir fradømt sitt
offisersertifikat i en rettssak, men får muligheten til å gjenopprette sin ære via et dristig
oppdrag.
Før visningen 18. juni vil professor i engelsk litteratur ved Universitet i Oslo, Jakob
Lothe, en internasjonalt anerkjent Joseph Conrad-kjenner, samtale med Per Haddal.

2001: EN
ROMODYSSÉ
2001: A Space Odyssey
USA 1968, REGI Stanley Kubrick
MED Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester,
Leonard Rossiter, Robert Beatty
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 2t 29min (+ pause). A: 12 år

2001 er et uovertruffet stykke science fiction-kunst; tankevekkende, original og
teknisk imponerende. Til tross for at filmen nok er en av Stanley Kubricks mest
tålmodighetskrevende produksjoner, blir man allerede fra starten fullstendig oppslukt
av dette mesterverket. Kubrick var en teknisk perfeksjonist, og 2001 er selve kronen
på verket: Hvordan han bruker de visuelle effektene, som spektakulære perspektiver
og kamerabevegelser, overgår alt annet vi har sett i sjangeren. Musikk av klassiske
komponister som Johann og Richard Strauss, og ikke minst mer moderne Györgi Ligeti,
underbygger de fantastiske bildene og tilfører filmen en ekstra dimensjon.
En tidløs klassiker i en ny 70mm-kopi. Kan det bli bedre?

2010
2010: The Year We Make Contact
USA 1984, REGI Peter Hyams
MED Roy Scheider, John Lithgow, Helen Mirren, Bob Balaban
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 1t 56min. A: 15 år
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MAN 17. JUNI KL. 18:00
FRE 21. JUNI KL. 20:30

MAN 17. JUNI KL. 21:00

Jorda er på randen av atomkrig og for å roe gemyttene til krigshissere i øst og vest, forenes
astronauter fra USA og Sovjetunionen for å finne ut hva som skjedde på Discovery ni år
tidligere.
Ingen enkel oppgave å skulle følge opp en for lengst kanonisert film av Stanley
Kubrick. Godt da at skaperne av 2010 la poesi og mystikk til side og laget en god,
gammeldags spennende rom-thriller. Filmen ble tatt opp på 35mm, men ble blåst opp til
visningskopier på 70mm. Bildet er mer kornete siden den er tatt opp på 35mm, men til
gjengjeld er den originale 6-kanals magnetlyden i Dolby Stereo alene verdt kinobesøket.

SOUTH
PACIFIC
USA 1958
REGI Joshua Logan
MED Rossano Brazzi, Mitzi Gaynor, John Kerr, Ray Walston
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 2t 52min (+ pause). A: 12 år

FRE 14. JUNI KL. 18:00
SØN 23. JUNI KL. 16:30

En restaurert utgave av South Pacific åpner 70mm-festivalen i år. Filmen var Rodgers og
Hammersteins andre 70mm-musikal (den første var Oklahoma fra 1956, som aldri ble vist
i Europa på 70mm) og på grunn av sin eventyrlige suksess verden over var den med på å
legge grunnlaget for hva slags filmer formatet skulle brukes til. Regissøren Joshua Logan
nøt stor suksess med oppsetningen av teaterversjonen av South Pacific, og var også rette
mann til å lage filmversjonen.
På en avsidesliggende sydhavsøy under den andre verdenskrig følger vi to parallelle
kjærlighetshistorier: den ene mellom en militærsykepleier og en rik fransk plantasjeeier,
den andre mellom en amerikansk offiser og en av de innfødte på øya.

LØR 15. JUNI KL. 16:00
LØR 22. JUNI KL. 20:00

LØR 15. JUNI KL. 20:30
- INNLEDNING VED
JAN-HEIN BAL FRA
EYE FILM MUSEUM
70MM-FESTIVALEN

SPARTACUS

DERSU UZALA

USA 1960, REGI Stanley Kubrick
MED Kirk Douglas, Peter Ustinov, Laurence Olivier, Charles Laughton
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 3t 33min (+ pause). A: 15 år

Japan/Sovjetunionen 1975, REGI Akira Kurosawa
MED Maksim Munzuk, Yuriy Solomin, Mikhail Bychkov
Russisk tale, dansk tekst, 70mm, 2t 37min. A: 6 år

Spartacus ble filmet på Super Technirama 70mm og innspillingen foregikk
over 167 dager. Budsjettet var et av de største frem til da i Hollywood og
enkelte scener inneholdt mer enn 8500 statister. Filmen forteller historien om
slaven Spartacus som ender opp som leder for et gladiatoropprør, noe ulike
intrigemakerne prøver å utnytte strategisk.

Med Dersu Uzala dro Akira Kurosawa for første gang ut av Japan for å lage
film. På invitasjon fra sovjetiske myndigheter fikk han endelig virkeliggjort en
drøm om å filmatisere den russiske oppdageren kaptein Vladimir Arseniev
eventyrlige reiser i et da fortsatt ikke kartlagt Sibir. Vi viser en originalkopi fra
1975 i Sovscope 70 og med 6-kanals magnetlyd.

GUNS FOR SAN
SEBASTIAN

LØR 22. JUNI KL. 17:30

La bataille de San Sebastian
USA/Frankrike/Mexico/Italia 1968
Henri Verneuil
Anthony Quinn, Charles Bronson, Sam Jaffe
Engelsk tale, svensk tekst, 70mm, 1t 41min. A: 15 år
REGI
MED

Siden Guns for San Sebastian ble co-produsert av Hollywood og var såpass påkostet,
ble det produsert en del 70mm-kopier – i Franscope og Metrocolor (vi viser en svensk
originalkopi fra 1968). Filmen ble, i motsetning til de fleste andre europeiske westerns,
innspilt nord i Mexico og har dermed en helt annen autensitet i settingen. De spektakulære
fjellformasjonene, de dramatiske fossefallene og de karrige ørkenbildene er perfekte
metaforer for menneskene vi møter og konfliktene de skaper.
En aldrende jesuitt-prest blir sendt i eksil til en fjern fjell-landsby for å ha beskyttet
en ettersøkt banditt, men dør på veien. Dermed tar banditten på seg rollen med stor
overbevisning.
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BARAKA
USA 1992
REGI Ron Fricke
MUSIKK Michael Stearns, Dead Can Dance, Inkuyo, Anugama,
L. Subramaniam, Somei Satoh, David Hykes, Sebastiano
Uten tale, 70mm, 1t 36min. A: 9 år

FRE 14. JUNI KL. 21:30
ONS 19. JUNI KL. 21:00

«Baraka», et eldgammelt ord med avarter i en rekke språk, kan enklest oversettes med
velsignelse, eller som den livsessensen all utvikling springer ut fra. Inspirert av den
amerikanske professoren Joseph Campbells oppfordring til historikere om å fortelle
«den eneste myte verdt å fortelle», historien om vår planet og hvordan menneskene har
samhandlet med den, laget regissør Ron Fricke en episk filmfortelling som uten ord, men
gjennom bilder, lyd og musikk kunne formidle et budskap direkte både til seernes hjerte
og hjerne. Baraka ble filmet i 70mm i 24 forskjellige land på seks kontinenter i løpet av 14
måneder, og fanger det praktfulle og det grusomme, triumfene og katastrofene som natur
og menneske har brakt til jorden. Vises med Året gjennom Børfjord som forfilm.

STAYING
ALIVE

70MM-FESTIVALEN

TOR 20. JUNI KL. 21:30

USA 1983
REGI Sylvester Stallone
MED John Travolta, Cynthia Rhodes, Finola Hughes,
Steve Inwood
Engelsk tale, norsk tekst, 70mm, 1t 36min. A: 12 år

Det har gått fem år og Tony Maneros (John Travolta) fra Saturday Night Fever danser
fortsatt. Nå har han gitt seg selv en ny stor utfordring – han vil bli danser på Broadway.
Med manus og regi av Sylvester Stallone er dette kvelden for en tidsreise tilbake
til New York og 80-tallets moter, dans, en halvnaken John Travolta og den pulserende
filmmusikken med blant annet fem uforglemmelige Bee Gees-låter. Som mange av
storfilmene på 80-tallet ble denne blåst opp fra 35mm til 70mm visningskopier – ikke minst
på grunn av den fantastiske 6-kanals magnetlyden. Legg bort din kritiske sans og la deg
underholde av denne publikumssuksessen!

LØR 15. JUNI KL. 14:00

TOR 20. JUNI KL. 18:00

HVEM LURTE ROGER RABBIT?

THE ABYSS

Who Framed Roger Rabbit? USA 1988,

USA 1989,

REGI

Robert Zemeckis

REGI

James Cameron

MED

Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy, Kathleen Turner
Engelsk tale, svensk tekst, 70mm, 1t 44min. A: 9 år

Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn
Engelsk tale, norsk tekst, 70mm, 2t 25min. A: 15 år

Når tegnefilmstjernen Roger Rabbit opplever at hans kone bedrar ham og
han selv blir beskyldt for mord, kontakter han en privatdetektiv, en for
soffen, alkoholisert sliter, i Bob Hoskins skikkelse. Hvem lurte Roger Rabbit?
var den første filmen som virkelig klarte å blande ekte skuespillere med
tegnefilmfigurer på en troverdig måte. Sist vi viste den var i 2003, så kjenn din
besøkelsestid.

The Abyss er en av de mest ambisiøse og utfordrende produksjonene i
filmhistorien. James Cameron fikk idéen til filmen etter at han hørte om en
dypvannsdykker som eksperimenterte med å puste oksygenholdig væske i
stedet for luft. Rundt dette skrev han et manus der arbeidere på en amerikansk dypvanns-oljeplattform må samarbeide med SEAL-styrker for å redde
en sunket atomubåt før russerne kommer dem i forkjøpet.
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MED

HAMLET
Storbritannia 1996
REGI Kenneth Branagh
MED Kenneth Branagh, Julie Christie, Derek Jacobi
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 4t 2min (+ pause). A: 12 år

SØN 16. JUNI KL. 13:00
LØR 22. JUNI KL. 13:00

Av Kenneth Branaghs mange Shakespeare-tolkninger, både på teater og på film, står nok
hans filmatisering av Hamlet frem som selve mesterverket. Ikke et ord fra den opprinnelige
teksten er strøket og vi får for aller første gang på film presentert dramaet i hele sin
intrikate dybde. Kenneth Branagh spiller selv en intens, hevngjerrig, intelligent Hamlet, som
verken tviler eller er utpreget melankolsk.
Bruken av Blenheim Palace som kulisse i stedet for en tidsriktig steinfestning som
Helsingør slott, sammen med 1800-tallsinspirerte kostymer, gir Branaghs film en tidløs prakt
og frigjør Shakespeares ord.

SØN 16. JUNI KL. 20:00
SØN 23. JUNI KL. 20:00

TIR 18. JUNI KL. 21:30
FRE 21. JUNI KL. 18:00

70MM-FESTIVALEN

THE HATEFUL EIGHT

PHANTOM THREAD

USA 2016, REGI Quentin Tarantino
MED Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 3t 7min (+ pause). A: 15 år

USA 2017, REGI Paul Thomas Anderson
MED Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Julie Vollono
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 2t 10min. A: Tillatt for alle

En hestevogn farer gjennom et vinterkledd Wyominglandskap. Ombord er
dusørjegeren John Ruth og hans fange Daisy Domergue. Sammen med to
andre fremmede går de seg vill i en snøstorm og må søke tilflukt hos Minnie's
Haberdashery, en jernvarehandel på en fjellovergang. Der blir de ikke møtt av
eieren, men av fire ukjente fjes.

I etterkrigstids-London kler kjoledesigner Reynolds Woodcock opp den
britiske overklassen. Så møter han unge, viljesterke Alma, som blir hans nye
muse, elskerinne og mannekeng. Deres kjærlighet er intens, men også giftig.
Phantom Thread er tatt opp på 35mm og komponert i høyde/bredde-forhold
1.85:1, men ble vist på noen få utvalgte kinoer i 70mm.

DUNKIRK
USA 2017
Christopher Nolan
MED Fionn Whitehead, Tom Hardy, Kenneth Branagh
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 1t 46min. A: 12 år
REGI

SØN 16. JUNI KL. 17:30
ONS 19. JUNI KL. 18:30

Christopher Nolan tok med Dunkirk for første gang utgangspunkt i en historisk hendelse:
I mai 1940 har tyskerne invadert og beseiret Nederland og Belgia, for så å bevege seg
gjennom Ardennene mot den nordligste delen av den franske kysten. Der, ved den britiske
kanalen, blir et stort antall britiske og franske soldater avskåret av den tyske offensiven,
med ryggen mot havet og ingen steder å gjøre retrett.
De spektakulære bildene, angsten i soldatenes ansikter, det voldsomme lydbildet og
de dype fargene, klokken som tikker nådeløst mot katastrofen – Nolan vet akkurat hvordan
han skal få mest mulig ut av det store 70mm-formatet.
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SOFIAS
UNIVERS
Vi viser alle de seks spillefilmene til amerikanske Sofia Coppola.

Sofia Coppola er datter av regissøren Francis
Ford og kunstneren Eleanor og del av en kreativ
storfamilie, men film var likevel ikke det hun
satset på som ung kvinne. Hun var en privilegert
it-girl, lanserte sitt eget klesmerke, var modell og
fotograf. Men film var selvsagt en sentral del av
familiens liv, ubevisst lærte hun det hun trengte og
dragningen mot filmskaperyrket var kanskje naturlig. Etter å ha virret litt rundt laget hun kortfilmen
Lick the Star (1998), en teenage angst-historie
i sort-hvitt, og hun spillefilmdebuterte med The
Virgin Suicides ett år etter.
Coppolas signatur er tydelig allerede etter
de tre første filmene: visuelt gjennomarbeidede,
elegante, detaljerte, med en impresjonistisk
kvalitet. Hun krydrer ikke bare narrativene med
elementer som appellerer til blikket (lys, skygge
og farger), hun bruker også lyd, pauser, rytme og
musikk svært bevisst, og ikke minst humor.
Coppola er dessuten like opptatt av å
skildre rommet protagonistene beveger seg i,
som protagonistene selv. I The Virgin Suicides
vandrer de fem søstrene rundt i en pastellfarget
70-tallskokong fylt av kjoler, grønne trekroner,
solnedganger og glitterklistremerker. I Marie
Antoinette fråtser Coppola i rokokkotablåer og

slottsinteriører, overøst av sløyfer, blomster,
fjær og alskens smykker. Og Lost in Translation
er like mye en film om en by, eller skal vi si
en utenforståendes observasjon av en by, av
gater og barer og hoteller og menneskene som
fyller dem. Somewhere er lagt til kjendishotellet
Chateau Marmont, men Coppola skildrer det fra
innsiden, på en måte som gjør at stedets mytiske
aura brytes ned med bilder av uoppredde senger,
rotete kjøkkenbenker og sofamiddager. The Bling
Ring, som skildrer den sykelige fascinasjonen for
kjendiser, er innspilt on location i rikmannstrøkene
i LA, inklusiv Paris Hiltons hjem, som var åsted
for et av ranene filmene er inspirert av. I The
Beguiled møter vi syv jenter og kvinner, som på
grunn av borgerkrigen og datidens konvensjoner
er innesperret i et herskapshus – et pastellfarget
fengsel, drapert med silke, damask og kniplinger.
Form og tematikk skaper en fascinerende
dobbelthet – Sofia Coppola lager vakre, estetiserte skildringer av mennesker som enten er i en
eksistensiell krise, eller som mangler tilknytning
til andre mennesker. De opplever en tomhet, en
mangel, som de kanskje prøver å kompensere for
(fest, moro, bling bling, begjær, kontroll, alkohol,
strippere, håndarbeid, musikk), uten at det hjelper.

Ofte klarer de ikke å artikulere problemet engang.
Karakterene til Coppola er ikke nødvendigvis
veldig sympatiske, men vi blir nysgjerrige på dem,
kanskje fordi handlingene deres fremstår som
uforståelige. Coppola forklarer i liten grad – hun
viser frem karakterene, dynamikken mellom
dem og miljøet de er i. Effekten er filmer som
behager, men som aldri blir kvitt en mørk, trist
understrøm. I The Beguiled er dette mer uttalt enn
noensinne. I en nydelig sørstatsvilla, omgitt av et
nesten paradisisk landskap, finner syv jomfruelige k vinner en vakker mann. Kontrasten til det
uhyggelige dramaet som skal komme til å skje, er
voldsom.
Sofia Coppola har sagt at hun i bunn og
grunn lager filmer som hun selv vil se, men at det
er viktig for henne at hun portretterer jente- og
kvinnemiljøer. Noen har problematisert at hun ofte
skildrer den verdenen hun kjenner best – der de
rike, berømte, vakre og tilsynelatende vellykkede
holder til. Men om så er sant, er det et interessant
paradoks at bildet hun tegner opp, er tiltrekkende
og frastøtende på samme tid. Få, om ingen, gjør
dette like bra som henne.
Hege Jaer
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THE VIRGIN
SUICIDES

TOR 2. MAI KL. 19:00
TIR 7. MAI KL. 21:00
SØN 12. MAI KL. 21:00

SOFIA COPPOLA

USA 1999
REGI Sofia Coppola
MED Kirsten Dunst, Josh Hartnett, James Woods,
Kathleen Turner
Engelsk tale, norsk tale, 35mm, 1t 37min. A: 12 år

Det hviler et underlig og himmelsk slør over de fem blonde tenåringssøstrene Cecilia,
Mary, Bonnie, Lux og Therese. Med sine gåtefulle smil og tekkelige skjørtelengder passes
de nøye på av sine religiøse foreldre. Men når Cecilia tar livet av seg, sperrer herr og fru
Lisbon resten av dem inne – fire jenter, i ferd med å bli kvinner.
Jeffrey Eugenides' genistrek av en roman ble ansett for å være umulig å filmatisere,
men Sofia Coppola klarte seg godt, med lekkert foto, et perfekt soundtrack, en utsøkt sans
for tidskulør og detaljer, og ikke minst humor.

LOST IN
TRANSLATION
USA 003
REGI Sofia Coppola
MED Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 2min. A: Tillatt for
alle

Charlotte og Bob er begge strandet på hvert sitt rom på Park Hyatt Tokyo. Hun er ung,
han er eldre, hun er retningsløs, han er livstrett. Han er i Japan for å gjøre en jobb, hun er
der som turist mens mannen hennes jobber. Begge følger seg utenfor, de er lost. Men så
krysses deres veier.
Coppola vant Oscar for beste originalmanus for denne pussige eksistensielle
komedien, som både er en film om to mennesker som blir kjent med hverandre, og en
utlendings skildring av millionbyen Tokyo.

MARIE
ANTOINETTE
USA 2006
REGI Sofia Coppola
MED Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip Torn
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 3min. A: Tillatt for
alle
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ONS 15. MAI KL. 20:30
SØN 19. MAI KL. 20:30
TOR 23. MAI KL. 20:30

SØN 26. MAI KL. 20:30
ONS 29. MAI KL. 20:00
SØN 2. JUNI KL. 20:30

Møt den naive østerrikske barneprinsessen som ble gift med den franske arvingen Ludvig
den 14. Marie Antoinette føler seg isolert i et kongelig hoff der skandaler og renkespill er
hverdagskost, og løsningen blir opprør – en metode som leder henne mot dekadanse, inn i
armene til forføreriske grever og et blodig endelikt.
Marie Antoinette er en overdådig film om å finne fotfeste i tomheten. Sofia Coppola
kobler livet ved et kongelig hoff på 1700-tallet direkte opp til sin egen samtid gjennom
bruken av anakronistiske detaljer, som sneakers og musikk av The Cure.

SOMEWHERE
USA/Storbritannia/Italia/Japan 2010
REGI Sofia Coppola
MED Benicio Del Toro, Elle Fanning, Stephen Dorff
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 35min.
A: Tillatt for alle

TIR 11. JUNI KL. 18:00
ONS 12. JUNI KL. 20:30
TOR 13. JUNI KL. 18:00

Johnny Marco er filmstjerne. Livet hans er likefullt tomt. Han bor på hotell, om enn Chateau
Marmont. Han overøses av oppmerksomhet, men mest av den overfladiske typen. Så en
dag dukker den 11 år gamle datteren Cleo opp, og snur opp ned på livet hans.
Somewhere er en melankolsk og humoristisk skildring (åpenbart med noen
selvbiografiske innslag) av to personer som forsøker å finne ut hvem de er, og hvem de er
for hverandre. Coppola arbeidet her med filmfotograf-legenden Harris Savides, som blant
annet brukte Chantal Akermans Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
som et referansepunkt.

THE BLING
RING
TOR 20. JUNI KL. 19:00
FRE 21. JUNI KL. 21:00

The Bling Ring er inspirert av ungdomsgjengen med samme navn, også kalt Hollywood Hills
Burglars, som gjorde en rekke innbrudd i Hollywood hos diverse kjendiser i 2008 og 2009.
De skal ha stjålet gjenstander til en verdi av tre millioner dollar, og flere av tingene tilhørte
Paris Hilton.
Coppola viser hvordan ungdommene gjennomfører innbruddene, og hvordan de ikler
seg tyvgodset slik at de kan ligne idolene sine. Filmen ble av enkelte kritisert for å være
overfladisk, men man kan også lese filmen som et bevisst forsøk på å skildre fokuset
på kjendiser og materielle ting mest mulig klinisk, for slik å understreke vulgariteten og
tomheten.

THE BEGUILED
USA 2016
REGI Sofia Coppola
MED Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning
Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 9 år

ONS 26. JUNI KL. 18:30
TOR 27. JUNI KL. 18:00
FRE 28. JUNI KL. 18:00

Selv om The Beguiled er lagt til 1800-tallets USA og borgerkrigstiden, er det mange
tematiske koblinger til Sofia Coppolas tidlligere filmer, ikke minst debutfilmen The Virgin
Suicides. Handlingen er lagt til en jenteskole i sørstatene. Krigen raser like ved, og utenom
bestyreren og en lærerinne er det kun en håndfull jenter igjen der. En morgen finner en
av dem en skadet nordstatssoldat i skogen. Hun tar ham med seg hjem, og de beslutter
å redde livet hans, før de overgir ham. Men korporalens tilstedeværelse, selv innelåst
på musikkrommet, endrer alt. Hans blotte nærvær er forbudt og overskridende, og setter
sterke følelser i spill. Et glitrende studium av begjær, angst og makt.

21

SOFIA COPPOLA

USA 2013
REGI Sofia Coppola
MED Emma Watson, Kirsten Dunst, Leslie Mann,
Taissa Farmiga, Katie Chang
Engelsk tale, utekstet, digital visning, 1t 30min.
A: 15 år

BERNARDO BERTOLUCCI
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Vi viser åtte filmar av den
italienske regissøren Bernardo Bertolucci,
som døydde i 2018.
Bernardo Bertolucci vart i 1941 fødd inn i ein
borgarleg familie i Parma, Italia. Faren var ein
kjent lyrikar som mellom anna livnærte seg som
filmkritikar, og av han lærte Bernardo å sjå, forstå
og bli glad i film. Berre åtte år gammal begynte
han å vere med faren på filmpremierer, og knapt
16 år gammal laga han sin første 16mm fiksjonsfilm. Som 20-åring var Bertolucci regiassistent
på Pier Paolo Pasolini sin første film Accattone
(1961). Pasolini er ein av dei italienske regissørane
som Bertolucci hadde størst respekt for og som
inspirerte han mest. I 1962 debuterte Bertolucci
med sin første langfilm Døden er en gammel
kvinne. Denne Pasolini-inspirerte skildringa av
bakgatene i Roma er eit raffinert og impresjonistisk filmpoem. Fleire trekk ved denne første
filmen går igjen i seinare filmar av Bertolucci:
Plot o rganisert rundt ei etterforsking, gåtefulle
hovudpersonar, døden som et sentralt tema og
dans som eit forteljarteknisk verkemiddel.
Så kom Før revolusjonen basert på Stendhals
roman Kartusianerklosteret i Parma (1838) – ein
film om oppbrot og tapte ideal. Det kan vere
vanskeleg å tru at Bertolucci berre var 23 år
gammal då han laga den. Filmen er eit lande
merke i politisk film og vart i si tid rekna som ein
av dei største prestasjonane i ny italiensk film.
Før revolusjonen gav Bertolucci omdømme som
eit vedunderbarn; politisk medveten og med sans
for opera og klassisk litteratur – men med liten
kommersiell appell.
Det tok fire år før Bertolucci fekk lage sin
neste film, Partner (1968). I mellomtida laga han
blant anna dokumentarar for tv og arbeidde på
manuset til Sergio Leones legendariske Ondt blod
i vesten (1968). Bertoluccis påverknad av den
franske nybølge-regissøren Jean-Luc Godard er
svært tydeleg i Partner. Filmen er full av lange
resitasjonar, godardske collagar og absurde situasjonar. Godard var ikkje berre eit forbilde, men

også ein nær venn av Bertolucci. Men forholdet
mellom dei kjølna etter Partner, og vart spesielt
vanskeleg etter at Bertolucci skreiv kontrakt med
Paramount for å lage Fascisten (1970).
Alberto Moravia sin roman Il conformista er grunnlag for Fascisten som saman med
Edderkoppens strategi markerer frigjeringa frå
Godard. Fascisten er tydeleg signert av meisterfotografen Vittorio Storaro: uvanlege kameravinklar og rik fargebruk viser det dekadente og
barokke i borgarskapsmiljøet som filmen skildrar.
Edderkoppens strategi er både paradoksal og
forvirrande, men så elegant og tilsikta gåtefull at
vi må bli imponert.
Desse filmane vert saman med Siste tango
i Paris rekna som dei kunstnariske høgdepunkta
i Bertoluccis karriere. Dette er filmar som viser
Bertolucci sitt store talent i full utfolding og som
med rette har påverka ein heil generasjon film
skaparar, særleg dei italiensk-amerikanske regissørane Francis Ford Coppola og Martin Scorsese.
Enkelte hevdar til og med Coppolas Gudfar-trilogi
ville ha vore utenkelege utan Bertolucci.
Siste tango i Paris tok pusten frå presse og
publikum. Den amerikanske filmkritikaren Pauline
Kael skreiv i sin vidgjetne kritikk at «Bertolucci
og Brando har endra ei kunstform. Premieren for
Siste tango i Paris vil bli ein filmhistorisk dag.»
Den gjekk for fulle hus på kinoar i Paris og New
York, men i regissøren sitt eige heimland vart
filmen etter eit par dagars framsyning forboden.
Sex, perversjonar og sadomasochisme vart for
hard kost for mange og sjeldan har ein film skapt
så alvorlege diskusjonar i filmmiljøa. At Maria
Schneider sto fram og sa at ho hadde blitt manipulert av Bertolucci, har også hefta ved filmen.
Siste tango i Paris ga Bertolucci økonomi til å
lage 1900 (1976), der hans antifascistiske haldning
og kommunistiske sympatiar kjem klarare fram
enn i nokon tidlegare film. Filmen vekslar mellom

dei store historiske linjer og enkeltpersonane sin
lagnad, som eit italiensk (og marxistisk) svar på
Dr. Zhivago (1965) eller Tatt av vinden (1939).
Bertolucci vart etterkvart lei av korrupsjonen
og dei politiske tilhøva i Italia og forlét fedrelandet. Han begynte då å lage internasjonale,
engelskspråklege filmar i til dels stort format. Han
reiste først til Kina der han innleia det som kan
kallast den orientalske trilogien. I Kina filma han
Den siste keiseren (1987). Denne visuelt storslåtte
og interessante historiske filmen fekk heile ni
Oscar og rehabiliterte umiddelbart Bertolucci sitt
omdømme internasjonalt og gjorde han kjent hos
det breie publikum.
Bernardo Bertolucci var ein allsidig film
kunstnar med stor kjennskap til både film,
litteratur og andre kunstformer. I tillegg til
Pasolini og Godard må Howard Hawks, Alfred
Hitchcock, Michelangelo Antonioni, Jean Renoir,
Kenji Mizoguchi og Roberto Rossellini reknast
blant læremeistrane. Fleire av filmane hans er
dessutan påverka av bildekunst, både italiensk
impresjonisme og europeisk samtidskunst. Det er
nettopp det visuelle som er Bertoluccis fremste
kjenneteikn. Filmfotograf Vittorio Storaro var fast
inventar på Bertoluccis produksjonar, blant anna
Siste tango i Paris, 1900, Den siste keiseren og
Lille Buddha.
Bertolucci nytta fleire andre særmerkte
stilistiske grep. Eit påfallande kjenneteikn er den
sentral rolla dans og musikk spelar. På same måte
som hos Sergio Leone er musikken ein integrert
del av handlinga, dei to filmskaparane nytta óg
den same komponisten, Ennio Morricone. I nesten
alle filmar av Bertolucci er det ei dansescene som
markerer vendepunktet i filmen.
Erik Døving
Cinemateket i Bergen
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FØR
REVOLUSJONEN
SØN 12. MAI KL. 19:00
ONS 15. MAI KL. 18:30
SØN 19. MAI KL. 18:30

BERNARDO BERTOLUCCI

Prima della rivoluzione, Italia 1964
REGI Bernardo Bertolucci
MED Francesco Barilli, Adriana Asti, Allain Midgette,
Morando Morandini
Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 39min. A: 15 år

Tjue år gamle Fabrizio slites mellom sin marxistiske overbevisning og sin borgerlige
bakgrunn. Hans egentlige ønske er å forfølge en politisk engasjert livsstil sammen
med vennen Cesare, som er kommunist, og kvitte seg med sin borgerlige ballast og sin
overfladiske kjæreste Clelia. Han innleder et forhold til sin unge tante, men å leve i tråd
med idealene viser seg å være vanskelig. Før revolusjonens impresjonistiske, flytende stil
beskriver virkningsfullt Fabrizios personlige krise og hans patetiske kamp mot omgivelsene.

SISTE TANGO
I PARIS
ONS 5. JUNI KL. 20:30
TOR 6. JUNI KL. 21:00
TIR 11. JUNI KL. 20:30

Ultimo tango a Parigi
Frankrike/Italia 1972
REGI Bernardo Bertolucci
MED Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Leaud
Engelsk og fransk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 9min.
A: 18 år

Bertoluccis erotiske og psykologiske drama fra 1972 er en av tidenes mest omdiskuterte
filmer. To fremmede, Paul og Jeanne, møtes i en tom leilighet og har umiddelbart sex. De
forteller aldri hva de heter. De snakker aldri om livet utenfor rommet. De kommuniserer kun
gjennom sin seksuelle adferd.
Siste tango i Paris utfordret filmatiske grenser fordi dens elskere kommuniserte
gjennom sex, i stedet for å ha sex for å opphisse og tilfredsstille publikum. Men filmen
handler ikke om sex i seg selv, heller om en mann på randen av sammenbrudd. I ettertid har
filmen også blitt omdiskutert på grunn av måten Bertolucci arbeidet med Maria Schneider
på.

EDDERKOPPENS
STRATEGI
ONS 22. MAI KL. 18:30
FRE 24. MAI KL. 18:30

Strategia del ragno, Italia 1973
Bernardo Bertolucci
MED Giulio Brogi, Alida Valli, Pippo Campanini,
Franco Giovanelli
Italiensk tale, dansk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 12 år
REGI
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Edderkoppens strategi er løselig basert på Jorge Luis Borges' En historie om forræderen
og helten. Den unge forskeren Athos Magnani er på vei til den lille byen Tara. Athos har
ett mål med reisen – han vil undersøke omstendighetene rundt sin fars død i 1936. Offisielt
heter det at faren ble drept av fascistene, og denne historien bekreftes av alle byens
innbyggere. Gjør det historien sann? I byen møter han farens tidligere elskerinne, Draifa,
som er villig til å gi ham noen hint. Det er derimot i møte med farens venner i det antifascistiske miljøet at Athos finner sannheten.

MED

Il conformista, Italia 1970
REGI Bernardo Bertolucci
Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda
Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 53min. A: 15 år

BERNARDO BERTOLUCCI

FASCISTEN

DEN SISTE
KEISEREN
The Last Emperor, Italia/Kina/Storbritannia 1987
REGI Bernardo Bertolucci
MED John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole
Engelsk og mandarin tale, norsk tekst, 35mm, 2t 43min. A: 12 år

FRE 31. MAI KL. 20:00 | SØN 2. JUNI KL. 18:30 | TIR 4. JUNI KL. 20:30

TIR 28. MAI KL. 19:00 | ONS 29. MAI KL. 19:00 | LØR 1. JUNI KL. 15:00

Selv om Bernardo Bertolucci fikk sitt internasjonale gjennombrudd med Siste
tango i Paris i 1973, var det med Fascisten i 1970 den da 28 år gamle regissøren
etablerte seg som en mester når det gjaldt suveren stilistisk kontroll over alle
filmens aspekter.
Fascisten er på overflaten en politisk thriller hvor handlingen utpiller seg
i Mussolinis Italia. Året er 1938. Dramaet spinnes rundt den berømte p rofessor
Quadri som har emigrert til Paris, hvorfra han driver en utrettelig kamp mot
fascistdiktaturet i Italia. Men både i filmmanuset og romanen som filmen er
basert på (Alberto Moravias Il Conformista), er det fokusert på en problemstilling som gjør Fascisten til noe langt mer enn en politisk thriller. Bertolucci
forsøker å vise den identitetskrisen en vidtgående konformitet gir opphav til.
Hovedpersonen Marcello Clerici, glimrende spilt av Jean-Louis Trintignant,
er redd for på noen som helst måte å skille seg ut fra det som er sosialt
akseptert, noe som gjør at han tilpasser seg omgivelsene, og melder seg til
tjeneste for fascistpartiet. Hans oppgave som fascistagent blir å myrde sin
tidligere lærer og forbilde, anti-fascisten Quadri. Størstedelen av filmen opplever vi gjennom Clericis erindringer. Disse er på ingen måte realistiske, men
mer et uttrykk for det han ønsker å ha opplevd; det som skal bekrefte hans
egen individualitet. Skildringen av Clerici blir et studie i de fortrengnings
mekanismer han bruker for å unndra seg virkeligheten
Fascisten er – sitt tema til tross – en sjeldent vakker film. Det var her
Bertoluccis samarbeide med fotografen Vittorio Storaro for første gang slo ut
i full blomst. Resultatet var en sober blanding av sex, politikk, krass realisme
og symbolmettet surrealisme, gjennomført med en elegant kameraføring og
en sjelden stemningsfull lyssetting.

Tre år gammel bestiger Pu Yi Dragetronen for å bli keiser over flere hundre
millioner kinesere. Hans liv begynner som et eventyr i Den forbudte by på
begynnelsen av 1900-tallet med tusenvis av tjenere, prakt og overflod, men
ingen hadde forberedt ham på en verden i forandring. Pu Yi bevitnet og deltok
i forandringenes voldsomme stormer som blåste over Kina på 1900-tallet.
Han ble en marionettekeiser og fange hos japanerne under den andre
verdenskrigen. Han ble utsatt for Mao Tse Tungs maktovertagelse og kulturrevolusjonens voldsomheter, for til slutt å ende opp som gartner i en
av Beijings parker.
Det spares ikke på noe i dette mektige historiske dramaet. Bertolucci
fikk, som den første vestlige filmskaper, full frihet til å filme i Den forbudte by
av kinesiske myndigheter, noe han utnyttet fullt ut med fantastisk fotograferte
sekvenser og et enormt oppbud av statister. Det kinesiske dynastiet ble
gjenskapt i forbløffende detalj av scenograf Ferdinando Scarfiotti og fotograf
Vittorio Storaro, som begge ble belønnet med oscar-statuetter. Filmen vant
faktisk i alle kategorier den var nominert, ni priser totalt.
Som i 1900 maler Bertolucci fram et bredt historisk lerret når han skal
skildre de mange omveltingene i livet til Kinas siste keiser. Men i bytte mot
tillatelsen til å filme i Den forbudte by måtte han gi de kinesiske myndig
hetene innsyn i manus. Bertolucci var tilhenger av det italienske kommunistpartiet, og kan ha hatt en viss sympati for kulturrevolusjonen. Allikevel kan
man v anskelig kalle Den siste keiseren propaganda. Bertolucci framhever
strukturelle paralleller ved keiserens hoff og Maos Kina, og ingen av
ideologiene trekkes fram som riktigere eller sannere enn den andre.
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1900
Novecento, Italia 1976,

REGI Bernardo Bertolucci
Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda,
Donald S

utherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden
Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 5t 17min. A: 18 år

BERNARDO BERTOLUCCI

MED

DEL I: SØN 26. MAI KL. 15:30
SØN 9. JUNI KL. 16:30 | SØN 30. JUNI KL. 16:00
DEL 2: SØN 26. MAI KL. 19:00
SØN 9. JUNI KL. 20:00 | SØN 30. JUNI KL. 19:30

I 1900 skildrer Bertolucci framveksten av det moderne Italia fra arbeiderklassens første
nølende opprør mot en føydal samfunnsform, fram til den andre verdenskrigen munner ut i
seier over fascismen. Bertolucci tar utgangspunkt i det myldrende livet på et gods like etter
århundreskiftet. To guttebarn blir født: Alfred er sønn av den allmektige godseieren, Olmo
av en fattig landarbeider. I barndom og ungdomstid blomstrer vennskapet, men slutten av
første verdenskrig blir et vendepunkt i deres forhold. 1900 er et moderne folkeeventyr som
for lengst har fått en velfortjent plass i den moderne filmhistorien.

MED HIMMELEN
SOM TAK
FRE 7. JUNI KL. 20:00
ONS 12. JUNI KL. 20:00
SØN 16. JUNI KL. 16:00

The Sheltering Sky
Storbritannia/Italia 1990
REGI Bernardo Bertolucci
MED John Malkovich, Debra Winger, Campbell Scot
Engelsk, fransk og arabisk tale, norsk tekst, 35mm,
2t 18min. A: 15 år

Basert på Paul Bowles' roman The Sheltering Sky, er dette historien om det amerikanske
kunstnerparet Port og Kit Moresby som reiser til Nord-Afrika i et forsøk på å redde
forholdet. Men i stedet for komme nærmere hverandre, ender de opp langt inne i ørkenen
i en eksistensiell grensetilstand. Filmen er fantastisk fotografert av Vittorio Storaro, helt på
nivå med Lawrence of Arabia, og etterlater en nesten fysisk fornemmelse av å ha vandret
gjennom sanden sammen med John Malkovich og Debra Winger.

THE
DREAMERS
Storbritannia/Frankrike 2003
Bernardo Bertolucci
MED Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green
Engelsk og fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 55min.
A: 15 år
REGI
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TIR 25. JUNI KL. 20:00
TOR 27. JUNI KL. 21:00
FRE 28. JUNI KL. 21:00

Handlingen i The Dreamers utspiller seg i 1968, med studentdemonstrasjoner, hasjrøyking,
nouvelle vague og fri sex. Den unge amerikaneren Matthew ser Nicholas Ray-filmer
på Cinémathèque Française, og blir med og demonstrerer når cinematek-grunnlegger
Henri Langlois får sparken. I demonstrasjonen møter han tvillingene Isabelle og Theo. De
inviterer Matthew til å flytte inn hos seg, og han kastes måpende inn i et søskenforhold så
intimt at det grenser mot det incestuøse.
Dette ble en av Bertoluccis siste filmer, der han kikket tilbake på sin egen ungdomstid.
Men det er når han kryssklipper mellom sin egen historie og klassikere fra filmhistorien, at
The Dreamers er på sitt beste.

Film og psykoanalyse er et fast konsept hvor
vi viser filmer i et psykoanalytisk perspektiv.

FILM OG PSYKOANALYSE

EYES WIDE SHUT
MED

USA/Storbritannia 1999, REGI Stanley Kubrick
Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 39min. A: 18 år

ONS 15. MAI KL. 18:00 – FOREDRAG ETTER FILMEN VED HENRIK KAMPHUS
Kubrick hadde lenge ønsket å filmatisere Arthur
Schnitzlers erotiske roman Traumnovelle og
vurderte blant annet på 70-tallet å lage en
utvetydig pornografisk adapsjon. Først på
90-tallet fikk han realisert filmplanene, som
riktignok hadde endret seg noe. Kubrick jobbet
jo aldri spesielt fort, så innspillingen trakk ut i
langdrag, og han rakk akkurat å klippe filmen
ferdig før han døde. Prosjektet var preget av
mye hemmelighetskremmeri, noe som ikke

roet den sedvanlige rykteflommen om Kubricks
særegenheter. I tillegg ble det spekulert vilt om
hvor langt filmen ville gå. William og Alice er
et vakkert, vellykket og monogamt ektepar. Når
hun en kveld betror ham en seksuell fantasi som
involverer en annen mann, kastes William ut i et
følelsesmessig, intellektuelt og seksuelt kaos som
truer hans gamle identitet.
Etter visningen 15. mai blir det foredrag
ved psykolog Henrik Kamphus i samarbeid med

Psykoanalytisk forening. Kamphus er spesialist
i klinisk psykologi, og kandidat innen barne- og
voksenpsykoanalyse ved norsk psykoanalytisk
institutt. Han er interessert i en psykoanalytisk
forståelse og tenkning omkring gruppeprosesser,
kultur- og samfunnsuttrykk.
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SKEIV
WEEKEND
Skeiv weekend er en sommerlig oppladning til Oslo/Fusion Filmfestival.
Helgen 13. til 14. juni viser vi et utvalg av nyere favoritter med skeivt innhold - og en stinkende klassiker.

Oslo/Fusion filmfestival (tidligere Skeive Filmer) er Norges eneste skeive filmfestival. Siden oppstarten
i 1990 har den speilet et stadig økende mangfold av personlige og seksuelle identiteter og uttrykk.
Festivalprogrammet rommer spillefilm, dokumentarer og kortfilm som skildrer LHBTIQ-personer og -miljøer
verden rundt, eller som på annen måte kan knyttes til skeiv tematikk. For Oslo/Fusion er det viktig at filmene
skildrer hverdag og fest så vel som motgang: et mangfold av situasjoner, følelser og reaksjoner.
Hovedfestivalen Oslo/Fusion går av stabelen 20.-27. september 2019.

28

FRE 14. JUNI KL. 18:30

TOR 13. JUNI KL. 19:00
LØR 15. JUNI KL. 20:00
(BEGGE KVELDER I
ODORAMA)

POLYESTER

THE MISEDUCATION OF CAMERON POST

USA 1981, REGI John Waters
MED Divine, Tab Hunter, Edith Massey, Mink Stole
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 26min. A: 15 år

USA 2018, REGI Desiree Akhavan
MED Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck, Jennifer Ehle,
John Gallagher Jr.
Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 31min. A: 12 år

John Waters har selv sagt at Polyester er en konvensjonell film om konvensjonelle ting, inspirert av Douglas Sirks melodramaer, bare med en litt annen
innfallsvinkel.
Lukt er et sentralt element i Polyester, og Waters lanserte derfor filmen i
Odorama, inspirert av Smell-O-Vision-systemet. Under filmen vil du få beskjed
om å skrape på et luktekort, og slik oppleve filmen ekstra intenst!

Cameron går på videregående og er forelsket i en kvinnelig medelev. Når
de tas på fersken i et intimt øyeblikk på skoleballet sendes hun på en «pray
the gay away»-leir. På leiren allierer hun seg med to andre utskudd; Adam,
som ikke er bundet av ideen om ett kjønn og en jente som kaller seg «Jane
Fonda».

SØN 16. JUNI KL. 21:00

TOR 13. JUNI KL. 21:00
FRE 14. JUNI KL. 20:30

THE SISTERS BROTHERS

LOVE, SIMON

Frankrike 2018, REGI Jacques Audiard
MED John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed
Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 2t 1min. A: 15 år

USA 2018, REGI Greg Berlanti
MED Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner
Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 49min. A: Tillatt for alle

En spennende, morsom og rå western av prisvinnende Jacques Audiard, med
det briljante firkløveret Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal og
Riz Ahmed i ledende roller. Året er 1851 og vi befinner oss i det villeste vesten.
Brødrene Eli og Charlie Sisters er to notoriske drapsmenn og nådeløse dusørjegere. Nå er de på jakt etter gullgraveren Hermann Kermit Warm. «En film
som nesten overskrider sjangeren.» – Dagbladet

Ingen vet at Simon er homofil, og han har heller ingen anelse om hvem det er
han har blitt forelsket i på nettet – bare at det er en som går på skolen hans.
Å finne ut av dette viser seg å være både morsomt og skremmende – samtidig
som det vil forandre livet hans for alltid.
Love, Simon er en hjertevarm historie om å finne seg selv og å bli f orelsket.

SØN 16. JUNI KL. 18:30
TIR 18. JUNI KL. 18:15

LØR 15. JUNI KL. 17:30
ONS 19. JUNI KL. 20:00

COLETTE

GRENSEN
Gräns, Sverige 2018,

REGI

Ali Abbasi

USA 2018,

REGI

Wash Westmoreland

MED

Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom
Svensk tale, norsk tekst, DCP, 1t 41min. A: 12 år

Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson
Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 51min. A: 12 år

En av fjorårets beste og mest originale filmer er basert på en roman av John
Ajvide Lindqvists, som er kjent for La den rette komme inn. I Grensen møter vi
tollinspektøren Tina, som har en sjette sans når det gjelder å peke ut smuglere.
Men når den mystiske Vore kommer gående av fergen, blir hun for første gang
usikker på sine sanser og følelser. Grensen er en mørk kjærlighetshistorie
som balanserer i grenselandet mellom virkeligheten og det overnaturlige.

Colette presses av ektemannen, en suksessfull forfatter, til å skrive romaner
under hans navn. Etter at bøkene blir en suksess må hun kjempe for å gjøre
sitt skrivetalent kjent og få den hyllesten hun fortjener. «Invigorating and kinky
biopic set during the belle époque … This is a highly enjoyable and bracing
piece of work.» – The Guardian

MED
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PER HADDAL PRESENTERER

FILMSALONGEN
Filmsalongen er et månedlig konsept der den kjente og respekterte filmjournalisten Per Haddal plukker ut filmer som han holder høyt. Aftenpostens
hovedkritiker gjennom mer enn 30 år og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden velger en film av litt eldre dato, kåserer foran den, og forteller gjerne
om møter med filmfolk over hele kloden. Eller så har han en samtale med norske filmkunstnere. Tidligere har han hatt besøk av Anja Breien, Lise
Fjelstad, Laila Mikkelen, Toralv Maurstad, Vibeke Løkkeberg, Bente Erichsen, Petter Vennerød, Bjørn Sand, Unni Bernhoft, Inni Karine Melby,
Bent Hamer, Erik Poppe, Sara Johnsen og Vidar Lønn-Arnesen, for å nevne noen.
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HØRER DU IKKE
HVA JEG SIER!
MED

Norge 1995, REGI Erik Gustavson
Bjørn Floberg, Kjersti Holmen, Keve Hjelm, Ingerid Vardund, Kim Haugen
Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 29min. A: 12 år

DET ER MEG
DU VIL HA
Norge 2014, REGI Dag Johan Haugerud
MED Andrea Bræin Hovig
Norsk tale, utekstet, DCP, 53min. A: Tillatt for alle

TIR 7. MAI KL. 18:30 - MØT LARS SAABYE CHRISTENSEN

TIR 4. JUNI KL. 18:30 - MØT ANDREA BRÆIN HOVIG

Lars Saabye Christensen er en av de aller frodigste, mest folkekjære
fortellere Norge eier. Han øser av en særegen fantasimiks: Var realisme, lett
nostalgi, diskret humor, mystisk poesi og bittersøt magi. Ofte blir et oppvekstfilter nennsomt anvendt, bare tenk på Beatles og Halvbroren. Det meste sees
fra en utenforposisjon. Men ofte med mye kjærlighet til Oslo.
Christensen opererer i mange medier: Skjønnlitterært, som roman- og
novelleforfatter, som lyriker og som sangforfatter. Han fremfører gjerne sine
egne tekster med band og er inspirerende leverandør av råstoff til film
makere. Ingen har vært så flittig på så høyt nivå med filmmanus heller, med
en lang prestasjonsliste. En Amanda-fagpris for manuset til Herman er et
resultat. Det var en selvfølge at han som har skapt så mange historier ble
hyllet med en æres-Amanda i Haugesundsfestivalen i fjor. Sent, men godt.
I Filmsalongen denne kvelden spør vi hvorfor hans arbeider så hyppig blir
filmråstoff, hvordan han arbeider som manusforfatter, hva slags forhold han
har og får til regissøren og den ferdige filmen.
Han har valgt å vise den verbale komedien Hører du ikke hva jeg sier!
fra 1995, et lekent stykke arbeid om standupkomikeren (Bjørn Floberg) som
mister grepet etter at en ihuga tilhenger ler seg ihjel i salen. Kjersti Holmen
spiller hans manager og kone, som må overta. Det smeller i replikker og
pøses på med situasjoner. Det er et vittig verk uten paralleller i norsk film
historie, med mengder av proffe prestasjoner. Og en fremmed fugl for mange
anmeldere da den kom i 1995.
Per Haddal

I Filmsalongen skal vi bli bedre kjent med den allsidige og aktive kunstner
en Andrea Bræin Hovig. Slik hun fremstår – via mange roller og sin selv
presentasjon i mediene – kan hun neppe regnes som en blank A4-er.
Skuespilleren, sangeren og trebarnsmoren har for eksempel skrevet tre
barnebøker om Ville Wilma, som kalles jente med bein i nesa og lopper i blodet.
Og to av de seneste filmene hennes dreier seg om middelaldrende
kvinner som faller for tenåringsgutter. Og lever det ut. Som i Det er meg du
vil ha og En affære. Slike rollevalg krever åpenhet og mot. Og kanskje noe
engstelighet.
Opuslisten er mye lengre og mer mangfoldig. Eksempelvis: En intelligent
rolle som vrang forlagsredaktør i Dag Johan Haugeruds strålende Som du ser
meg. I høst var hun sentral i tv-serien Kielergata. I januar/februar spilte hun
en klok og skjønn Roxanne i Nationaltheatrets stilsikre Cyrano de Bergerac.
Nå sist har hun hatt hovedrollen mot Stellan Skarsgård i Maria Sødahls nye
spillefilm om kreft, Håp. Besværlige dilemmaer ingen hindring.
I Filmsalongen denne kvelden viser vi hennes Det er meg du vil ha. Det
er bortimot en monolog på knapt en time, hvor læreren bittersøtt bekjenner
forholdet til en 16-årig elev, stort sett med kameraet rett på ansiktet. En meget
krevende øvelse som forutsetter ikke bare perfekt teknikk, men også sjele
skildrende evner av uvanlig kvalitet.
Og denne rollefiguren, som vanligvis ville bli avskydd, er her et sårbart
og særegent menneske. Læreren har latt seg drive inn i et hjørne, skildret
uten sentimentalitet og moralisme, men med mye barmhjertighet, i Dag Johan
Haugeruds fintfølende regi.
Per Haddal
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THE
DREAM
THAT
KICKS
I mai får vi besøk av filmskaper, kurator og filmkonservator Mark Toscano, som er basert i Los Angeles til daglig. Siden 2003
har han jobbet med kuratering, konservering og preservering av kunstfilm ved Academy Film Archive. Han er også kurator ved
Los Angeles Filmforum og har forelest om eksperimentell film og arkivering ved en rekke universiteter, i tillegg til at han har
undervist ved avdelingen for eksperimentell animasjon ved CalArts. Besøket er et samarbeid med Atelier Nord.
I juni hyller vi Jonas Mekas, som nylig gikk bort.
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EVERYDAY ECSTASY: GOLDEN STATE FREEWAY:
A RESTORATION TRIBUTE RESTORED CALIFORNIA
PSYCHEDELIA
TO BARBARA HAMMER
SØN 12. MAI KL. 18:00
Place Mattes, 1987/2018
Pools, 1981
Double Strength, 1978
Women I Love, 1976
Bent Time, 1984
16mm, 1t 16min. A: 15 år

For the past few years at the Academy Film
Archive I have been organizing, archiving,
and restoring the films of Barbara Hammer.
Throughout this time, Barbara was in the
process of dying. Despite worsening health and
diminishing energy, she remained an unbelievable
positive spirit representing pure optimism,
creativity, righteousness, and love. This program
of recently restored masterworks will showcase
the diverse talents and radical modes of filmic
expression employed by an absolute legend of
queer feminist cinema. She died on March 16,
2019.
Mark Toscano
Double Strength and Women I Love were restored by
Electronic Arts Intermix and the Academy Film Archive
through the National Film Preservation Foundation's
Avant-Garde Masters Grant program and The Film
Foundation. Funding provided by the George Lucas
Family Foundation. Place Mattes, Pools, and Bent Time
were restored by the Academy Film Archive.

SØN 12. MAI KL. 20:30
Invocation, regi Amy Halpern, 1982
Anselmo, regi Chick Strand, 1967
War Zone, regi Neon Park (aka Martin Muller),
1971
Mirror People, regi Kathy Rose, 1974
Psychosynthesis, regi Barbara Hammer, 1975
Evolution of the Red Star, regi Adam Beckett,
1973
Twelve, regi Beth Block, 1977
Aether, regi Daina Krumins, 1972
Later That Same Night, regi Will Hindle, 1971
7362, regi Pat O'Neill, 1967
The Star Curtain Tantra, regi Peter Mays, 1969
16mm, 1t 28min. A: 15 år

Maybe it was something in the water, but
California produced some of the most ambitious,
influential, and visually distinctive cinematic
psychedelia of the 1960s and '70s. Artists utilized
ingenious, homemade techniques for transforming
their images into wildly unreal phantasmagoria,
and also employed highly sensitive and expressive
filmmaking ideas to investigate alternative states
of mind, culture, and consciousness. This program
is but a drop in the (Pacific) Ocean compared
to the total array of far-reaching experimental
cinema of the era, but perhaps it will give a
glimpse – all in restored 16mm prints! – of some of
the otherworldly personal filmmaking happening in
California at the time.
Mark Toscano

REMINISCENCES
OF A JOURNEY
TO LITHUANIA
SØN 9. JUNI KL. 18:00
Storbritannia/Tyskland 1972, regi Jonas Mekas
Engelsk og litauisk tale, engelsk tekst
16mm, 1t 22min. A: 12 år

Jonas Mekas, who died aged 96 in January 2019,
was one of the most important and influential
figures in American underground cinema. A poet
with a camera, Mekas said «I don't really make
films; I only keep filming». He preferred to capture
the essence of the moment rather than stage
an event, referring to his films as «personal little
celebrations and joy … miracles of every day,
little moments of paradise … awkward footage
that will suddenly sing with an unexpected
rapture».
The film is in three parts. The first part
shot during his early years in America, 19501953; Mekas and his brother Adolfas, footage
of immigrants in Brooklyn, picnicking, dancing,
singing; the streets of Williamsburg. The main
section describes the emotional reunion of the
Mekas brothers with their 90-year-old mother in
the village of Semeniskiai when they returned
home to Lithuania for their first visit since the
war. The third part begins with material shot in
Elmshorn, Germany, where the Mekas brothers
spent a year in a forced labor camp during the
war. Then we are in Vienna where we see scenes
with Peter Kubelka, Hermann Nitsch, Annette
Michelson, Ken Jacobs. The film ends with the
burning of the Vienna fruit market, August 1971.

Psychosynthesis was restored by Electronic Arts
Intermix and the Academy Film Archive through the
National Film Preservation Foundation's Avant-Garde
Masters Grant program and The Film Foundation. Funding
provided by the George Lucas Family Foundation.
Evolution of the Red Star was restored by The iotaCenter
and the Academy Film Archive with support from the
National Film Preservation Foundation. All other films
restored by the Academy Film Archive.
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Filmer som fortjener en runde til på kino.

SECOND RUN
SØN 9. JUNI KL. 20:15
TIR 11. JUNI KL. 20:15
TIR 18. JUNI KL. 20:30

FRE 21. JUNI KL. 19:00
SØN 23. JUNI KL. 20:30
TOR 27. JUNI KL. 20:00

FORNÆRMELSEN

LOVING VINCENT

L'insulte, Frankrike/Kypros/Libanon 2017, REGI Ziad Doueiri
MED Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh

Storbritannia/Polen 2017, REGI Dorota Kobiela & Hugh Welchman
MED Douglas Booth, Josh Burdett, Holly Earl, Robin Hodges, Chris O'Dowd

Arabisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 53min. A: 12 år

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 34min. A: 12 år

Den frittalende libanesiske regissøren Ziad Doueiri står bak filmer som
West Beirut, Det Lila sa og The Attack. Med Fornærmelsen, som ble Oscar-
nominert i kategorien beste fremmedspråklige film i 2018, kaster han lys over
det betente forholdet mellom ulike kulturer og religioner i Libanon.
I en av landets permanente flyktningleire krysser den kristne Tony og den
eldre palestineren Yassers spor hverandre. For en dag på jobb legger Yasser
merke til et ødelagt avløpsrør og spør Tony om å få reparere det, noe Tony
sier nei til. Yasser trosser Tony, som reagerer med å rive ned røret. Dermed er
konflikten i gang, og den vil eksalere, tas inn i rettslokaler og ut i offentlig
heten.

Med utgangspunkt i personlige brev og 94 berømte van Gogh-malerier,
levendegjør Loving Vincent historien om kunstnerens liv, virke og død. Dette
er verdens aller første film som er satt sammen av over 66000 oljemalerier,
laget av kunstnere spesialisert på å male slik van Gogh gjorde. I filmen følger
vi Armand Roulin, som sendes av sin far for å levere kunstnerens aller siste
brev. Gjennom Armand gjenopplever vi van Goghs liv, og møter mennesker
som kjente ham og inspirerte maleriene hans. Kanskje begikk ikke kunstneren
selvmord likevel?

TIR 28. MAI KL. 20:00
ONS 29. MAI KL. 18:00
FRE 31. MAI KL. 21:00

ONS 26. JUNI KL. 20:30
FRE 28. JUNI KL. 18:30
SØN 30. JUNI KL. 21:00

SOMMER 1993

SHOPLIFTERS

Estiu 1993, Spania 2017, REGI Carla Simón
MED Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí, David Verdaguer

Manbiki kazoku, Japan 2018, REGI Hirokazu Koreeda
MED Lily Franky, Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Sakura Andô

Katalansk tale, norsk tekst, DCP, 1t 37min. A: Tillatt for alle

Japansk tale, norsk tekst, DCP, 2t 1min. A: 9 år

Når moren til seks år gamle Frida dør, må hun flytte fra storbyen til landet,
og tanten og onkelen som bor der med sin lille datter. Frida aksepterer
endringene med en trassig taushet, og instruerer sin lille kusine om ikke å
røre noen av bamsene og dukkene hennes. Lille Anna utfordrer ikke det, for
hun har allerede godtatt sin nye søster og beundrer henne grenseløst. Men
for Frida og hennes fosterforeldre er det ikke like enkelt å venne seg til det
nye livet. Så mye er vanskelig å snakke om, ja noe synes nesten umulig.
Sommer 1993 er basert på Carla Simóns egne barndomsopplevelser,
og skildrer indirekte et kapittel i Spanias nære historie. Strålende skuespill,
ikke minst mellom de to små jentene, gjør filmen til en rørende, troverdig og
samtidig forbløffende usentimental historie om sorg.

Shoplifters er blant regissør Hirokazu Koreedas beste filmer, et komplekst
drama og en varm skildring av en familie utenom det vanlige som har mange
hemmeligheter, og som må gå uortodokse veier for å få endene til å møtes.
De er rett og slett småkriminelle outsidere, som stjeler dagligvarer for å få
mat på bordet. En dag bestemmer de seg for å ta til seg en liten jente på sekssyv år som ikke blir tatt godt vare på av sine egne foreldre.
Hirokazu Koreeda vant velfortjent den høythengende gullpalmen i
Cannes for filmen, som også ble unisont hyllet av et internasjonalt kritikerkorps, og treffende omtalt av bransjebladet Variety som en «Oliver Twist for
vår tid». Japanske Koreeda har i flere filmer skildrer familieliv og han gjør
dette alltid med en sjelden følsomhet.
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FILM FILM
OM

Å gå på kino kan være den beste filmskolen –
filmhistorien er full av eksempler på det.
Men det er også inspirerende å se filmer
som mer uttalt handler om det å lage og se film.
Det kan være dokumentarer, biografiske filmer
eller spillefilmer.
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I programmene fremover kommer vi til å ha en fast bolk der vi velger
ut noen slike titler. I mai-juni setter vi opp Erik Løchens legendariske
Motforestilling, som er en filmatisk labyrint der en filminnspilling er
en av mange komponenter. Vi viser også Woody Allens sjarmerende
Kairos røde rose, der fiksjon og virkelighet går over i hverandre
når en kvinne blir sammen med en filmkarakter. Robert Altmans
stjernespekkede satire The Player harselerer med Hollywood, mens
Ettore Scolas Splendor er en varm kjærlighetserklæring til filmen og
ikke minst til kinoen, filmens tempel!

MOT
FORESTILLING
Norge 1972
REGI Erik Løchen
MED Espen Skjønberg, Per Theodor Haugen, Kari Rasmussen
Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 37min. A: 9 år

ONS 19. JUNI KL. 18:00
TIR 25. JUNI KL. 18:00
FRE 28. JUNI KL. 20:00

Motforestilling er en metafilm om innspillingen av et politisk filmdrama. Vi er midt i den
kalde krigen med spioner og etterretning, samtidig som film og virkelighet griper inn i
hverandre på en mystisk og interessant måte. NATO, beredskapslover, juntaen i Hellas,
terror, deportasjoner og stormaktspolitikk plasserer filmen midt i den politiske virkeligheten
i 1972.
Erik Løchen, som nok var den fremste norske filmmodernisten, mente selv at
filmaktene som Motforestilling består av skal kunne vises i hvilken som helst rekkefølge,
og demonstrerer med det en forakt for den klassiske, kronologiske filmfortellingen. Hvilken
versjon av filmen du faktisk ser, vet du ikke før du har sett den.

ONS 5. JUNI KL. 18:30
TIR 11. JUNI KL. 18:30
ONS 12. JUNI KL. 18:00

TOR 9. MAI KL. 20:30
FRE 10. MAI KL. 20:00
TIR 14. MAI KL. 20:15

KAIROS RØDE ROSE

SPLENDOR

The Purple Rose of Cairo, USA 1985, REGI Woody Allen
MED Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello, Irving Metzman
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 22min. A: 9 år

Italia/Frankrike 1988, REGI Ettore Scola
MED Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, Marina Vlady
Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 50min. A: Tillatt for alle

Når livet blir for grått og trist, søker Cecilia, en lettere værbitt servitrise fra
New Jersey, tilflukt i kinosalen. Hun faller spesielt for en film som heter
Kairos røde rose med den kjekke stjernen Tom Baxter. Så en dag spaserer
Tom plutselig ut av filmen og bort til Cecilia, der hun sitter i salen. Dette står
ikke i manus, og den nye, uventede situasjonen skaper kaos både blant de
forlatte skuespillerne på lerretet og i byen. Men Cecilia er meget fornøyd!

I 1988 ble det laget to italienske filmer som begge hyllet kinoer; Giuseppe
Tornatores Cinema Paradiso og Ettore Scolas Splendor.
Som barn invies Jordan i filmens verden når han blir med faren som skal
vise film på landsbygda. Som voksen kjøper Jordan provinskinoen Cinema
Splendor. Men med tiden blekner filminteressen i byen og Jordan og hans to
kolleger er ikke enige om hva som er best å gjøre for å snu situasjonen.

THE PLAYER
USA 1992,

REGI

Robert Altman

Tim Robbins, Greta Scacchi, Fred Ward, Whoopi Goldberg,
Julia Roberts, Bruce Willis
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 4min. A: 12 år
MED

SØN 19. MAI KL. 21:00
TIR 21. MAI KL. 20:00
ONS 22. MAI KL. 20:00

Hollywoodprodusenten Griffin Mill mottar en rekke postkort med drapstrusler som trolig er
sendt av en refusert manusforfatter. Ved et uhell dreper Mill forfatteren han tror står bak
trusselbrevene og dermed havner han i et eneste stort kaos av svik, sladder og usikkerhet.
Mange anså The Player som Altmans kommersielle comeback etter år med mer
eller mindre uavhengig produserte filmer. Den ble også oppfattet som Altmans hevn
på Hollywood. Selv sa han at handlingen simpelthen ble lagt til Hollywood fordi han
kjente miljøet godt. The Player er god satire; et treffsikkert og nådeløst portrett av
drømmefabrikken, og en sivilisasjonskritikk av et system der griskhet og bedrag er viktige
egenskaper for alle som ønsker seg opp og fram.
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BALKAN
NEW FILM
FESTIVAL

Balkan New Film Festival – BaNeFF – er en omreisende festival som arrangeres i en rekke svenske byer, samt i Oslo og Bergen.
Festivalen presenterer hvert år et spennende og variert utvalg av nye filmer fra Balkan. Balkan New Film Festival arrangeres av
M.A.M.M.A Productions og Justin Theatre Production. Festivalsjef er skuespiller og regissør Jelena Mila.
FRE 3. MAI KL. 18:30

NOWHERE

OFFENDERS
Izgrednici, Serbia 2017,

REGI

Dejan Zecevic

Radovan Vujović, Mladen Sovilj, Marta Bjelica, Svetozar Cvetković
Serbisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 45min. A: 15 år
MED

Tre studenter starter sine egne eksperimenter under ledelse av en noe
uortodoks sosiologiprofessor. De prøver å bevise hans «Tetris»-teori om kaos,
at menneskenaturen uunngåelig forvitrer fra orden til anarki. Men hvem er de
virkelige forsøkskaninene i dette eksperimentet? Denne moderne thrilleren,
vakkert skutt i sort-hvitt, er både intens og smart.
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LØR 4. MAI KL. 18:00

Nigde, Serbia 2017, REGI Predag Velinovic
MED Nebojša Milovanović, Miloš Samolov, Marija Bergam, Ivana Velinović
Serbisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 32min. A: 15 år

Natasha, Tubby og Antoine er uatskillelige venner. Antoine er teaterinstruktør,
Tubby jobber som kjemiker, mens Natasha er elektroingeniør. Alle tre ønsker
å bryte opp og søke lykken utenfor hjemlandets grenser. Tittelen Nowhere
er nok en metafor for deres felles oppfattelse av eget og andre land, av
Europa, deres liv og drømmer, og ønsket om å forandre dette «nowhere» til et
«somewhere».

SØN 5. MAI KL. 18:00

FRE 3. MAI KL. 21:00

THE FROG

AGAPE

Zaba, Bosnia Hercegovina 2017, REGI Elmir Jukic
MED Emir Hadžihafizbegović, Aleksandar Seksan, Mirsad Tuka
Bosnisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 18min. A: 15 år

Kroatia 2018, REGI Branko Schmidt
MED Goran Bogdan, Pavle Čemerkić, Denis Murić
Kroatisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 15min. A: 15 år

Zeko samler sin yngre bror Braco og vennen Svabo for å feire id. Planen er å
benytte anledningen til å snakke med broren om hans alkohol- og gambling-
problemer. Braco tar ikke Zeko på alvor og spøker det hele bort, og gir
dermed ikke Zeko noe annet valg enn å ty til mer ekstreme virkemidler. Tre
skjebner og tre menn, alle med sine problemer og utfordringer. The Frog er
basert på et svært populært teaterstykke.

Presten Miran har fått ansvaret for konfirmasjonsundervisningen til en
gruppe ungdommer. Foreldreløse Goran blir god venn med ukonvensjonelle
Miran, særlig etter han får sitte på motorsykkelen hans. Men når nykommeren
Gabrijel raskt blir Mirans nye favoritt, anklager Goran i et anfall av sjalusi
presten for seksuelle tilnærmelser. Resultatet blir en katastrofe for alle. Og vi
står igjen med spørsmålet: Hva var det egentlig som skjedde?

LØR 4. MAI KL. 16:00

SØN 5. MAI KL. 16:00

NEVERENDING PAST

LADA KAMENSKI

Izmedju dana i noći, Montenegro 2018, REGI Andro Martinovic
MED Lazar Ristovski, Tihomir Stanić, Srđan Grahovac, Marko Baćović
Montenegrinsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 27min. A: 15 år

Kroatia 2018, REGI Sara Hribar, Marko Santic
MED Frano Maskovic, Nataša Dorčič, Ksenija Marinković
Kroatisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 11min. A: 15 år

I Neverending Past får vi oppleve tre historier om forholdet mellom en far og
en sønn, satt til tre tidsperioder: mot slutten av den andre verdenskrig, mens
Berlinmuren faller og etter Jugoslavias sammenbrudd. I alle disse historiene
blir de to satt i nesten umulige situasjoner, og må foreta vanskelige valg. Valg
som vil endre livene deres for alltid.

Regissøren Frano er i gang med sin debutfilm, som vil skildre hvordan kvinner
får sine liv endret som følge av kollapsen i regionens tekstilindustri. Temaet
og hovedrollen er inspirert av hans egen tante, som tidligere var ansatt i en
slik fabrikk. For å finne den rette til rollen inviterer han tre kjente skuespiller
inner til en uformell leseprøve i sin egen leilighet. Men når de innser at de
kjemper om den samme hovedrollen kommer ting raskt ut av Franos kontroll.

SØN 5. MAI KL. 20:00

FRONT PAGE MIDGETS
Patuljci sa naslovnih strana, Serbia 2018,

REGI

LØR 4. MAI KL. 20:00

YEAR OF THE MONKEY
Milorad Milinkovic

Gordan Kicic, Jelena Djukic, Milena Radulovic
Serbisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 32min. A: 15 år
MED

Nikola er 40 år og stjernen i det meget populære realityshowet «Three
Minutes of Fame». Hans jobb er å fornærme publikum, noe han gjør på
utmerket vis og han får dessuten godt betalt for det. Hans ondskapsfulle og
giftige betraktninger har en magnetisk virkning på publikum og får showets
popularitet til å skyte i været. Men ting begynner å endres når hans eget liv
blir en del av «spillet».

Godina na majmunot, Makedonia/Serbia/Slovenia/Kosovo 2018
Vladimir Blazevski
Igor Angelov, Marija Kohn, Reshit Behreda
Makedonsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 52min. A: 15 år
REGI
MED

I denne sorte komedien møter vi Tsobe, en fattig dyrepasser i dyrehagen i
Skopje og sjimpansen Coco, et av dyrene i den samme dyrehagen. Problemene
starter når Coco ser sitt snitt til å rømme og Tsobe får sparken på grunn av
den økonomiske krisen. Men dersom han kan finne igjen Coco og bringe ham
tilbake til dyrehagen, kan det åpne seg en mulighet for å få tilbake jobben.
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SPESIALVISNING

Danmark/Sverige 1987, REGI Bille August
MED Pelle Hvenegaard, Max von Sydow, Björn Granath,
Sofie Gråbøl, Kristina Törnqvist
Dansk og svensk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 37min.
A: 12 år

PELLE
EROBREREN

ONS 26. JUNI KL. 18:00
- MED FOREDRAG AV
JØRGEN HAUGAN FRA
UNIVERSITETET I KØBENHAVN

26. juni ville Martin Andersen Nexø fylt 150 år og dette markerer vi med en spesialvisning
av Pelle Erobreren. Her skildres de fattige svenske emigranters liv og fornedrelse på den
danske øya Bornholm med stor innsikt. Filmen vises i samarbeid med Foreningen Norden, og
før filmen vil Jørgen Haugan fra Universitetet i København fortelle om forfatteren og
mennesket Martin Andersen Nexø.

PURPLE RAIN
USA 1984, REGI Albert Magnoli
MED Prince, Apollonia Kotero, Morris Day, Olga Karlatos
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 51min. A: 12 år

FRE 7. JUNI KL. 18:30

Vi markerer bursdagen til Prince! I 1984 slapp Prince sitt sjette album, Purple Rain, og
både fansen og musikkanmelderne var strålende fornøyde. En knapp måned senere kom
filmen, som var fullspekket med høydepunkt fra plata og glitrende konsertsekvenser. Med
løse referanser til Prince sitt eget liv, følger filmen den ambisiøse, men selvdestruktive
musikeren The Kid. Begjær og bandstridigheter, tragedier og intriger, rufsete Minneapolis og
fløyelsbelagt funk – Purple Rain har alt en musikkfilm trenger!

NATURAL BORN
KILLERS
TOR 9. MAI KL. 18:00 SAMTALE FØR FILMEN

USA 1994, REGI Oliver Stone
MED Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 58min. A: 18 år
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Natural Born Killers er en sjeldent dystopisk film, som skildrer hvordan Mickey sammen
med sin kone Mallory tar oss med på en brutal og iskald drapsrunde. Skildringen av et
samfunn uten moralske rammer og massemedienes oppslukende forhold til vold og groteske
handlinger legger grunnlaget for et av Oliver Stones største filmatiske mesterverk.
Visningen er et samarbeid mellom Cinemateket og nettmagasinet PRESSET. Kvelden
innledes med en samtale om filmens påvirkning i sin egen samtid, kritikk av tematiseringen
og filmens voksende aktualitet i dagens samfunn.

THE PLACE
PROMISED IN
OUR EARLY DAYS
Kumo no mukô, yakusoku no basho
Japan 2004, REGI Makoto Shinkai
MED Hidetaka Yoshioka, Masato Hagiwara, Yuka Nanri
Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 31min. A: 12 år

SØN 12. MAI KL. 16:00
LØR 18. MAI KL. 16:00
TOR 23. MAI KL. 18:00

For sent til å bli inkludert i Shinkai-serien i mars/april, fikk vi vite at vi kunne få vise Makoto
Shinkais aller første spillefilm også. Vi er i et Japan som har blitt delt i to: Hokkaido (Ezo)
er selvstendig, mens resten av Japan er under amerikansk kontroll. Tre avgangselever
drømmer om å fly et meget avansert og selvbygd fly til et mystisk tårn i Ezo, og et løfte
blir avlagt. Et løfte som neppe kan holdes, for livet, krigen og kvantemekanikken kommer i
veien… En intrikat, melankolsk og uendelig vakker film.

UNLOCKING
THE CAGE

TIR 14. MAI KL. 18:00

USA 2016, REGI Chris Hegedus & D.A. Pennebaker
Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 31min. A: 12 år

Prisbelønt dokumentar om kampen for dyrs rettigheter, laget av dokumentarfilmlegenden
D.A. Pennebaker. Dokumentaren følger advokaten Steven Wise og The Nonhuman Rights
Project, i forsøket på å endre den juridiske statusen til dyr fra «ting» til vesener med
rettigheter. Steven hevder at kognitive komplekse dyr som sjimpanser, hval, delfiner og
elefanter har rett til kroppslig frihet og kroppslig integritet. Visningen er et samarbeid med
NOAH – for dyrs rettigheter.

MANNEN SOM
ELSKET YNGVE
Norge 2008, REGI Stian Kristiansen
MED Rolf Kristian Larsen, Ida Elise Broch, Arthur Berning
Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 39min. A: 12 år

FRE 10. MAI KL. 19:00

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til et nytt gjensyn med Mannen som elsket Yngve.
November 1989. Jarle Klepp på Kongsgård videregående skole i Stavanger er uvitende
om at alt snart skal forandre seg. Enn så lenge har han alt; verdens beste kjæreste og
verdens kuleste kompis. Sammen har de store musikalske ambisjoner, om noen uker skal
de debutere med Stavangers tøffeste punkband, Mattias Rust Band.
Men så dukker Yngve opp, den nye gutten på skolen. Han er ikke som noen andre, og
Jarle faller i staver.
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CINEMATEKTRADISJON

ATT ANGÖRA EN BRYGGA
Sverige 1965, REGI Tage Danielsson
Hans Alfredson, Tage Danielsson, Monica Zetterlund, Gösta Ekman
Svensk tale, utekstet, 35mm, 1t 46min. A: Tillatt for alle

TOR 27. JUNI KL. 19:00 | SØN 30. JUNI KL. 19:00
Det er en fast tradisjon på Cinemateket at vi
markerer sommeren med å vise Nordens største
sommerklassiker.
Tage Danielssons mektig populære komedie
er en tilsynelatende harmløs harselas, full av
banale slapstick og gags, men den kan også
ses på som en hyllest til anarkiet og det glade
vanvidd i det ellers så grå sosialdemokratiske
«mønsterbruket» som Sverige var på sekstitallet.
Handlingen i filmen er egentlig uten betydning,
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men kort fortalt går den som følger: En gruppe
mennesker skal feire sommerkvelden på en øy,
men får problemer med å legge seilbåten inn til
brygga. Med dette nesten banale utgangspunktet
får vi servert en glitrende oppvisning i ren
fysisk komikk. Lignende galskap er ikke blitt
laget i skandinavisk film verken før eller siden!
Her benyttes et stort register med velkjente
komedieknep som trekker veksler på både
Chaplin, Keaton og brødrene Marx.

«Åh, ni fantastiska män / Som vet hur man
angör en brygga / Ni som med solbarkad hand /
Håller skotet i spänn / Ni starka, ni tysta, ni lugna,
ni trygga / Som vet, hur man splitsar ett tåg / Som
finner er kurs genom natten / Ni som för båten i
hamn»

De sju norske cinematekene samarbeider hver uke om felles visninger av digitaliserte
klassikere eller nye perler. I mai vises Ung flukt (se s. 10) og Dr. Strangelove (se nettsidene),
i tillegg til Leave Her to Heaven.

CINEMATEKENE

LEAVE HER TO HEAVEN
USA 1945, REGI John M. Stahl
Gene Tierney, Cornel Wilde, Jeanne Crain, Vincent Price
Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 40min. A: 15 år

TOR 2. MAI KL. 20:30 | FRE 3. MAI KL. 20:00 | ONS 8. MAI KL. 20:00
Forfatteren Richard (Cornel Wilde) treffer den
vakre Ellen (Gene Tierney) på et tog. Hun er
uimotståelig og utilnærmelig der hun sitter
fordypet i en bok. Det viser seg at de skal til
samme sted, og ender opp som gjester i samme
hus. Det er kjærlighet i luften, og det flørtes
uhemmet på det idylliske stedet. Men det er
også en annen ung kvinne som vil ha den kjekke
forfatterens oppmerksomhet, mens han sitter
utendørs og jobber på skrivemaskinen sin. Dette

bringer frem en mørk side hos Ellen, som han ikke
ante noe om, og som tar mer og mer overhånd.
Hun er sykelig sjalu på sine rivaler. Og hvorfor
hadde hun en forlovelsesring på fingeren på toget,
som senere ble tatt av? Hva er det hun skjuler?
Til tross for at filmen er skutt i nydelig
Technicolor og handlingen i stor grad lagt til
skogen, er dette helt klart en film noir, med en
historie fortalt i tilbakeblikk og en vakker og
manipulerende femme fatale. Fotoarbeidet er

utsøkt, og bildene er slående vakre, og i denne
nyrestaurerte versjonen kommer de virkelig
til sin rett. Filmens tittel er hentet fra William
Shakespears Hamlet. I første akt oppfordrer
spøkelset Hamlet til ikke å søke hevn mot
dronning Gjertrud: «Leave her to heaven, and to
those thorns that in her bosom lodge to prick and
sting her».
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Hva passer vel bedre en
søndag ettermiddag enn et gjensyn
med en klassisk musikalfilm?

MUSIKALSØNDAG

A CHORUS LINE
MED

USA 1985, REGI Richard Attenborough
Michael Douglas, Alyson Reed, Terrence Mann, Audrey Landers
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 53min. A: 12 år

SOUTH PACIFIC
MED

USA 1958, REGI Joshua Logan
Rossano Brazzi, Mitzi Gaynor, John Kerr, Ray Walston
Engelsk tale, utekstet, 70mm, 2t 52min. A: 12 år

SØN 19. MAI KL. 16:00 | SØN 26. MAI KL. 16:00 | SØN 2. JUNI KL. 16:00

FRE 14. JUNI KL. 18:00 | SØN 23. JUNI KL. 16:30

A Chorus Line er en musikal om Broadway og de hundrevis av håpefulle
danserne som møter opp til auditioner til hvert minste lille show som settes
opp der. Sceneversjonen med musikk av Marvin Hamlisch og Edward Kleban
var svært populær fra den først ble satt opp i 1975. Hollywood viste interesse
umiddelbart og rettighetene til en filmversjon ble raskt solgt, men det tok noen
år å få en regissør på plass. Briten Richard Attenborough var kanskje ikke det
mest opplagte valget til filmatiseringen av et så amerikansk forelegg, men som
i for eksempel massescenene i Gandhi, viser han også her å ha et spesielt
godt lag med store mengder skuespillere. Det merkes godt i de store danse
sekvensene, koreografert av Jeffrey Hornaday.
Michael Douglas spiller den litt lunefulle regissøren Zach, som sitter som
en usynlig og nådeløs dommer i halvmørket bak i teatersalen og vurderer
danserne. Zachs gamle flamme Cassie dukker også opp og håper på en liten
rolle. Etter en beinhard utsiling ender Zach til slutt opp med 16 av de hundrevis
som i begynnelsen stilte opp på audition. Underveis blir vi kjent med hver enkelt
av danserne og deres historier.

Rodgers & Hammersteins South Pacific startet som de fleste av radarparets
musikaler som en sceneoppsetting. Etter noen år med enorm suksess på
Broadway satte filmatiseringen i gang. Kinoversjonen skulle bli deres andre
70mm-musikal (den første var Oklahoma! fra 1956) og fotograferingen signert
bredformat-mesteren Leon Shamroy gjør filmen til en nytelse for øyet.
Filmen ble svært populær, også i Norge, og LP-en med sanger som
«Some Enchanted Evening», «Younger than Springtime» og «I'm Gonna Wash
That Man Right Outta My Hair» fantes i mange norske hjem på 60-tallet.
Handlingen er lagt til en sydhavsøy under andre verdenskrig, hvor
vi f ølger to parallelle kjærlighetshistorier: Den ene er mellom en militær
sykepleier (glimrende spilt av Mitzi Gaynor, som er en av de får hoved
skuespillerne i filmen som synger rollen sin selv) og en rik fransk plantasjeeier (Rossano Brazzi), den andre mellom en amerikansk offiser og en av de
innfødte på øya. Rodgers & Hammerstein forsøkte å lage en musikal med et
sterkt antirasistisk budskap, men resultatet er selvfølgelig farget av sin tid.
South Pacific er likevel fortsatt en underholdende og romantisk film det er
verdt å få med seg, spesielt nå når vi viser den på en sjelden 70mm-kopi!
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OPPLEV STUMFILM MED LEVENDE MUSIKKAKKOMPAGNEMENT!
Kjetil Schjander Luhr er Cinematekets faste stumfilmmusiker. Han har de siste årene satt musikk til Jeanne
d’Arc, Nosferatu, Sherlock Jr. og en rekke andre stumfilmer, alt live på Cinemateket. I 2014 debuterte han
også som filmkomponist, på den svenske dokumentaren Freak Out!

STUMFILMKONSERTEN

DEN STARKASTE
Den starkaste: En berättelse från Ishavet, Sverige 1929
REGI Alf Sjöberg & Axel Lindblom
Stum, svenske mellomtekster, DCP, 1t 46min. A: 9 år

SØN 2. JUNI KL. 18:30
Det er tid for jakt og på fangskuta Viking gjør
skipper Larsen seg klar for å seile til Svalbard.
Mens han er borte, må datteren Ingeborg bli
igjen og ta vare på gården. Med seg på ferden tar
Larsen gårdsguttene Ole og Gustaf, som begge
har et godt øye til Ingeborg. På vei nordover må
skuta innom Tromsø, der de treffer på «Maud» og
besetningen der, som også er klar for jakt. Når de
kommer frem til isødet, venter ikke bare en kamp
mellom mann og dyr, men også mennene imellom.
Og naturkreftene sørger for at marginene er små.

Den starkaste var debutfilmen til Alf
Sjöberg, som nok er mer kjent for Hets (1944)
og Fröken Julie (1951), som begge ble belønnet
med gullpalmen. Filmen var den siste svenske
stumfilmen som ble produsert og ble laget i
samarbeid med filmfotografen Axel Lindblom, som
fikk idéen etter å ha vært på opptak i Nordishavet
på begynnelsen av 1920-tallet. Manuset ble
liggende i mange år før de to tok fatt på det, med
Lindblom som regiansvarlig på de spektakulære
landskapsekvensene og Sjöberg med fokus på

personinstruksjon. Tittelen spiller på teorien om
«den sterkestes rett».
Resultatet er en original film med en
rekke oppsiktsvekkende og autentiske scener
– i smektende lange tagninger får vi virkelig
oppleve livet i polare strøk, med alt det det kan
innebære; dramatiske redningsaksjoner, menn
som må handle raskt når isflak brekker opp, brå
værendringer og sel som slaktes. I tillegg finner vi
tidvise sekvenser med dynamisk klipping, ettersom
Sjöberg var meget inspirert av Sergei Eisenstein.
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TOR 6. JUNI KL. 18:30
TOR 13. JUNI KL. 20:00

ONS 22. MAI KL. 18:00
SØN 26. MAI KL. 18:15

THE SAND PEBBLES

ÅPENBARINGEN

USA 1966, REGI Robert Wise
MED Steve McQueen, Richard Attenborough, Richard Crenna, Candice Bergen

Norge 1977, REGI Vibeke Løkkeberg
MED Marie Takvam, Wilfred Breistrand, Bonne Gauguin, Wilhelm Lund
Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 21min. A: 9 år

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 52min. A: 15 år

The Sand Pebbles er en påkostet og dramatisk historie, satt til Kina i 1926.
Steve McQueen spiller hovedrollen som matros og maskinist Jake H
 oleman,
som mønstrer på kanonbåten San Pablo. Båten er der for å beskytte amerikanske interesser, og når det blir uroligheter i landet i landet får den i oppdrag
å redde ut amerikanske borgerne.

Vibeke Løkkebergs spillefilmdebut høstet mange lovord ved premieren høsten
1977: «...hele veien blir en imponert og glad over den nærhet og usvikelige
solidaritet Løkkeberg viser overfor dette mennesket,» skrev Bjørn Granum.
«Dette mennesket» i filmen er en 50 år gammel kvinne, fantastisk spilt av
poeten Marie Takvam, som opplever en krise når barna har forlatt redet og
hun møter veggen i sitt første møte med arbeidslivet.

PUBLIKUMS ØNSKEFILM

TOR 23. MAI KL. 18:30
FRE 24. MAI KL. 20:00

TIR 21. MAI KL. 21:00
ONS 22. MAI KL. 20:30

DIRTY DANCING

THE BLAIR WITCH PROJECT

USA 1987, REGI Emile Ardolino
MED Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 9 år

USA 1999, REGI Daniel Myrick & Eduardo Sánchez
MED Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 15 år

Dette er historien om den beskyttede overklassepiken Baby, som oppdager
dansen og vinner sin selvstendighet og seksuelle frihet under et to ukers
ferieopphold med sin familie. Historien er et klassisk melodrama, og en fortelling om store historiske endringer på slutten av sekstitallet – personifisert
gjennom våre dansende og elskende helter som avslører dobbeltmoralen og
ufriheten i det borgerlige samfunn.

The Blair Witch Project, som feirer 20-årsjubileum i år, fikk umiddelbar
kultstatus etter første visning og har blitt omtalt som den mest skremmende
filmen siden Nattsvermeren. Tre filmstudenter reiser i 1994 ut i ødemarka
i Maryland for å lage en dokumentar om legenden om heksen i Blair. De
kommer aldri tilbake. Et år senere blir en bag med flere filmruller funnet, og
materialet blir satt sammen til en film.

ONS 5. JUNI KL. 20:00
FRE 7. JUNI KL. 18:00

TOR 2. MAI KL. 21:00
TOR 9. MAI KL. 21:00
TIR 14. MAI KL. 20:30

MITT LIV UTEN MEG

MANDY

Spania/Canada 2003,

USA/Belgia 2018,

MED

REGI

Isabel Coixet

Sarah Polley, Scott Speedman, Deborah Harry, Mark Ruffalo

MED

REGI

Panos Cosmatos

Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Ned Dennehy

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 46min. A: Tillatt for alle

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 1min. A: 18 år

Ann er en 23 år gammel småbarnsmor. Da hun får vite at hun har uhelbredelig
kreft og snart kommer til å dø, sier hun ingen ting om det til sine nærmeste.
Hun beslutter å bruke tiden hun har igjen til å realisere de tingene som nå
fremstår som essensielle i livet. Filmen vakte oppsikt, både for sin usenti
mentale behandling av et vanskelig tema og for at Ann gjør seg selv til hoved
personen i sitt eget liv, like før det skal ta slutt.

Panos Cosmatos Mandy er black metal-estetikk på syretripp og en uendelighet av referanser til mange tiår av genrefilm. Nicolas Cage spiller den røffe,
men romantiske tømmerhuggeren som bor ved avsidesliggende Crystal Lake,
sammen med sin kunstneriske og gotisk fantasy-fikserte kjæreste. Uheldigvis blir hun sett av kultlederen Jeremiah, som ved hjelp av dop og avansert
okkultisme holder sine disipler trollbundet, og sender dem for å hente henne.

46

The Science of Fiction er et samarbeid mellom Cinemateket og Universitetet i Oslo.
Her ser vi film i en vitenskapelig kontekst.

THE SCIENCE OF FICTION

ALIEN
USA 1979, REGI Ridley Scott
Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 56min. A: 15 år
MED

TOR 6. JUNI KL. 18:00 - FOREDRAG AV ZOOLOG PETTER BØCKMAN FØR FILMEN
Av alle filmer som forener skrekk og science
fiction, er 40-årsjubilanten Alien kanskje den
mest beryktede. Filmen fikk blandet respons blant
kritikere da den kom, men ble til tross for dette en
publikumssuksess, og traumatiserte utallige seere
med originale, vel gjennomførte skrekk-elementer.
Selv om Sigourney Weaver gjør en strålende
jobb som actionkvinnen Ripley, ligger nok mye
av filmens suksess i utførelsen av det sentrale
monsteret, eller «Xenomorph», som hjemsøker

romskipet hennes. Skapningen ble visuelt
utformet av H. R. Giger, og er blitt til et av de mest
gjenkjennelige romvesenene i populærkulturen,
men det som kanskje diskuteres aller mest av
entusiaster er monsterets spesielle livssyklus,
som i likhet med enkelte parasitter innebærer å
fortære en vertsorganisme fra innsiden.
Før filmen vil zoolog Petter Bøckman fortelle
om parasittoidene som var inspirasjonen bak
monsteret i Alien, og hvordan flere av eksemplene

fra virkeligheten kanskje er mer skrekkelige enn
det man ser på lerretet.

47

FILMOPPLEVELSER DU IKKE VISSTE AT DU TRENGTE!
Kay Olsen og Haakon Thunestvedt har et stort hjerte for den merkelige, sære, morsomme, brutale, spekulative og unike filmen.
Forstyrret Filmsalong er din veileder inn i en verden der filmer prøver og ikke minst feiler, der budsjetter ikke nødvendigvis eksisterer,
der handling er en unnskyldning for grov vold. De lover filmer som kommer til å vekke følelser i deg, kanskje spesielt i mellomgulvet…

FORSTYRRET FILMSALONG

BATTLEFIELD
EARTH
MED

USA 2000, REGI Roger Christian
John Travolta, Barry Pepper, Forest Whitaker, Kim Coates
Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 59min. A: 15 år

MAGNUM FORCE
USA 1973, REGI Ted Post
Clint Eastwood, Hal Holbrook, Felton Perry, Mitchell Ryan
Engelsk tale, utekstet, digital visning, 2t 2min. A: 18 år

MED

FRE 10. MAI KL. 21:00

FRE 7. JUNI KL. 21:00

Battlefield Earth har klart å bli nesten like beryktet som sin opphavsmann L.
Ron Hubbard, grunnleggeren av scientologikirken og forfatter av romanen
filmen er basert på. Kanskje ikke så rart da, at Battlefield Earth i stor grad er
hjertebarnet til John Travolta, som sammen med Tom Cruise er en av kirkens
mest profilerte medlemmer. Helt siden romanens utgivelse hadde Travolta forsøkt å filmatisere denne bestselgeren, som visstnok nådde toppen av salgslistene da scientologer ble oppfordret av kirken til å kjøpe flere eksemplarer
hver. Men etter at Travoltas stjerne falmet på åttitallet lå prosjektet i dvale
frem til han fikk sitt etterlengtede comeback med Pulp Fiction i 1994. Travolta
børstet støv av sin gamle drøm og ikke lenge etter ble prosjektet plukket opp
av Franchise Pictures, et selskap kjent for Wesley Snipes-actionfilmer og
prosjekter som strengt tatt hadde ligget på hylla alt for lenge.
I år 3000 lever det som er igjen av menneskeheten primitivt og under
trykkes av psychlos, en rase romvesener som har styrt jorden etter sin vellykkede invasjon. Men ikke alle mennesker lider under våre interplanetariske
overherrers åk og Jonnie Goodboy Tyler klarer å bryte sine lenker for å starte
et spartakistopprør.
Vi viser filmen på en, ikke overraskende, svært lite vist 35mm-kopi der
man virkelig kan nyte filmens overforbruk av merkelige vinkler!

San Francisco rystes av det brutale mordet på byens mafiakonge og den egenrådige førstebetjenten «Dirty» Harry Callahan blir satt på saken. Kort tid etter
dør flere kriminelle på samme nådeløse måte. Harry følger sporene som leder
rett inn i politikammerets rekker, men vil han overleve denne oppdagelsen?
Som om ikke det er nok, må vår alles favorittførstebetjent håndtere fanatiske
terrorister, morderiske halliker, forsmådde koner og våryre naboer!
Etter den monumentale suksessen til Dirty Harry var det klart at en oppfølger kunne komme, selv om den første filmen i stor grad avsluttet historien
om verdens tøffeste purk. Plottet ble hentet fra Terence Malicks utkast til
den første filmen og deretter bearbeidet av John Milius, manusforfatteren
av Apocalypse Now, mannen som inspirerte rollepersonen Walther i The Big
Lebowski og som har en karriere alt for lang til å oppsummeres her. Finpussen
ble deretter gjort av Michael Cimino som noen år senere skrev seg inn i film
historien med Hjortejegeren.
Magnum Force er et tydelig produkt av sin desillusjonerte samtid og
skildrer et samfunn der man helt har mistet tiltroen til systemet. Heldigvis blir
det viktige budskapet fortalt med legendariske one-liners og drivende søttitalls
actionscener, alt akkompagnert av den drivende filmmusikken til legenden Lalo
Schifrin. Den perfekte filmen å avslutte semesteret med!
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DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER

TROLL I ESKE

Stanley Kubrick

Søndag 5. mai kl. 21:00 og søndag 2. juni kl. 21:00

DR. STRANGELOVE

Spesialvisning

Norsk kort

Visning og panelsamtale i samarbeid med UNICEF Next Generation Oslo.

Onsdag 8. mai kl. 19:00

Tirsdag 21. mai kl. 18:30 & tirsdag 25. juni kl. 19:00 (Høydepunkt fra
Kortfilmfestivalen)

Oslo dokumentarkino

Norwegian films with English subitles

Overraskelsesfilm!

Søndag 19. mai kl. 19:00

HVA VIL FOLK SI NORSK KORT
STRUGGLE FOR
JUSTICE IN
VENEZUELA
Film og debatt.

PSYCHOBITCH &
OUT STEALING
HORSES

Fredag 10. mai kl. 16:00

Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no
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1900
2001: EN ROMODYSSÉ
2010
ABYSS, THE
A CHORUS LINE
AGAPE
ALIEN
ATT ANGÖRA EN BRYGGA
BARAKA
BATTLEFIELD EARTH
BEGUILED, THE
BLAIR WITCH PROJECT, THE
BLING RING, THE
COLETTE
DEN SISTE KEISEREN
DEN STARKASTE
DERSU UZALA
DET ER MEG DU VIL HA
DIRTY DANCING
DR. STRANGELOVE OR: HOW I 
LEARNED TO STOP WORRYING
AND LOVE THE BOMB
DREAMERS, THE
DUNKIRK
EDDERKOPPENS STRATEGI
EVERYDAY ECSTASY:
A RESTORATION TRIBUTE TO
BARBARA HAMMER
EYES WIDE SHUT
FASCISTEN
FORNÆRMELSEN
FROG, THE
FRONT PAGE MIDGETS
FØR REVOLUSJONEN
GOLDEN STATE FREEWAY:
RESTORED CALIFORNIA PSYCHEDELIA
GRENSEN
GUNS FOR SAN SEBASTIAN

11
14
14
16
44
39
47
42
16
48
21
46
21
29
25
45
15
31
46

49
26
17
24

H

K
L

M

N

O
33
27
25
34
39
39
24
33
29
15

P

R
S

HAMLET
HATEFUL EIGHT, THE
HVA VIL FOLK SI?
HVEM LURTE ROGER RABBIT?
HØRER DU IKKE HVA JEG SIER!
HØYDEPUNKTER FRA KORTFILMFESTIVALEN
KAIROS RØDE ROSE
LADA KAMENSKI
LEAVE HER TO HEAVEN
LORD JIM
LOST IN TRANSLATION
LOVE, SIMON
LOVING VINCENT
MAGNUM FORCE
MANDY
MANNEN SOM ELSKET YNGVE
MARIE ANTOINETTE
MED HIMMELEN SOM TAK
MIRAI
MISEDUCATION OF CAMERON POST, THE
MITT LIV UTEN MEG
MOTFORESTILLING
NATURAL BORN KILLERS
NEVERENDING PAST
NOWHERE
OFFENDERS
OUT STEALING HORSES
PELLE EROBREREN
PHANTOM THREAD
PLACE PROMISED IN OUR EARLY DAYS, THE
PLAYER, THE
POLYESTER
PSYCHOBITCH
PURPLE RAIN
REMINISCENCES OF A JOURNEY
TO LITHUANIA
SAND PEBBLES, THE

17
17
49
16
31
49
37
39
43
14
20
29
34
48
46
41
20
26
8
29
46
37
40
39
38
38
49
40
17
41
37
29
49
40
33
46

T
U
V
Y
Å

SHOPLIFTERS
SISTE TANGO I PARIS
SISTERS BROTHERS, THE
SOMEWHERE
SOMMER 1993
SOUTH PACIFIC
SPARTACUS
SPLENDOR
STAYING ALIVE
TROLL I ESKE
UNG FLUKT
UNLOCKING THE CAGE
VIRGIN SUICIDES, THE
YEAR OF THE MONKEY
ÅPENBARINGEN

34
24
29
21
34
15/44
15
37
16
49
10
41
20
39
46

PROGRAMKATALOG
129 – 3/19
PRISAR OG PRAKTISK
INFORMASJON
Du må ikkje være medlem for å se film på
Cinemateket. Men eit medlemskap gir deg
fordelar, blant anna billegare billettar.

MEDLEMSFORDELAR
•
•
•
•

redusert billettpris, også på arrangement med
annan pris enn ordinær pris
du kan kjøpe to billettar til medlemspris per
forestilling
få programkatalogen i postkassa
rabatt på filmfestivalar på Cinemateket

MEDLEMSKORT
Cinemateket
Medlemskort for eit halvt år: kr 100
Medlemskort for eit heilt år: kr 200
Barnas Cinematek
Medlemskort for eit halvt år: kr 50
Medlemskort for eit heilt år: kr 100
Medlemskortet kan kun kjøpes og fornyes i
billettluka. Det kan også lades for enda lengre
periodar enn seks mnd. om ønskeleg.

FILMVISNINGAR
Det er ikkje reklame før filmane på Cinemateket,
og visningane begynner presis. Det er ikkje
tillatt å bruke mobiltelefon eller nettbrett under
visningane.

ALDERSGRENSER
Den nye beskyttelselova krev merking
av aldersgrenser på film. I filmomtalane og på
nettsidene våre finn du informasjon om
dette. Dei gjeldande aldersgrensene er:
Alle / 6 år / 9 år / 12 år / 15 år / 18 år

BILLETTAR
Cinemateket
Medlem: kr 50 (kr 20 på barneforestillingar)
Ordinær: kr 80
Barnas cinematek
Medlem: kr 20
Ordinær: kr 50
Ungdomsrabatt
Billett: kr 50
Enkelte visningar har spesialprisar.

ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE
Man		
Tir - fre
Lør		
Søn 		

kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 21.00
kl. 12.00 – 17.00
kl. 13.00 – 21.00

DAGLIG DRIFT / PROGRAM / REDAKSJON
Irene Torp Halvorsen, Sita Jacobsen, Hege Jaer,
Kjell Runar Jenssen, Jan Langlo

LEIAR, CINEMATEKET
Jan Langlo

EKSTERNE SKRIBENTAR
Per Haddal, Erik Døving, Kay Olsen, Greg Pope,
Mark Toscano, Bård Yden

ANDRE MEDARBEIDARAR
Gunnar Bangsmoen, Nina Cecilie Bull, Hans-Erik
Ekeberg, Knut Evensen, Geir Friestad, Ioannis
Galanákis, Astrid Lillo, David Løite, Ida Meyn,
Truls Mollerin, Pernille Myrvold, Jan Eberholst
Olsen, Pål Rosenkrantz, Mattis Kleeb Solheim,
Inge Strand, Bartlomiej Wawrzynczyk, Piotr
Wisniewski

ILLUSTRASJON KATALOGOMSLAG

Ingen telefonbestilling.
Nettsal på cinemateket.no

Kim Hiorthøy

TELEFON SENTRALBORD 22 47 45 00
TELEFON BILLETTLUKE 22 47 45 89
EPOST: cinemateket@nfi.no
NETT: www.cinemateket.no
FACEBOOK: Cinemateket i Oslo
TWITTER: cinemateket
INSTAGRAM: cinemateketioslo

Snøhetta

CINEMATEKET
Norsk filminstitutt
Filmens Hus, Dronningens gate 16
Postboks 482 Sentrum, N-0105 Oslo

TAKK TIL

GRAFISK PROFIL
GRAFISK DESIGN
Roger Aasegg, Noe med film AS
(roger@noemedfilm.no)

TRYKK
Zoom Grafisk, 6000 eksemplarer
Kjetil Kvale Sørensen, Arild Jørgensen, Tore Dybing Myklebust,
Bent Bang-Hansen, Håvard Oppøyen – NB / Johan Ericsson
– SFI / Marianne Jerris – DFI / Antti Alanen – KAVI / Ketil
Magnussen – Oslo Dokumentarkino / Marthe F. Fjelldal,
Petter Langlete – Universitetet i Oslo / Petter Bøckmann /
Park Circus / Mark Toscano / Greg Pope / Atelier Nord /
Andrea Bræin Hovig / Lars Saabye Christensen / Forstyrret
filmsalong / Thawal S. Silwer – Impact / Tonya Sue Madsen,
Henrik Kamphus – Psykoanalytisk forening / Mats Andreas
Nielsen / Norwegian Film / Petter Aagaard / Bård Ydén – Oslo
Fusion / Hege Jensen – NOAH / Jelena Mila – BaNeFF /
Jørgen Haugan – Universitetet i København / Svein Sandnes
- Foreningen Norden / Steffen Tomt – Presset / Grover Crisp –
Sony/Columbia / Schawn Belston – 20th Century Fox / Thomas
Hauerslev – in70mm.com / Nina Heidenreich – Norsk film as /
Jan Hein Bal – Eye Film Museum / Per Haddal / Jakob Lothe /
Orla Vestergaard Nielsen / Hans-Joachim Fetzer / Baard Eion
Flaen, Kenneth Jonsson – UIP / Martin Gibbins –Universal /
Paul Vickery / Morten Skallerud / Cinecittà Luce / Viggo Srl /
Minerva Pictures / Arthaus / Another World Entertainment /
Selmer Media

B

Returadresse:
Norsk filminstitutt
Dronningens gt. 16
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo

ARTHAUS OG CG CINÉMA PRESENTERER

V E N I C E F I L M F E S T I VA L
IN COMPETITION

GUILLAUME CANET

JULIETTE BINOCHE

VINCENT MACAIGNE

C H R I S TA T H E R E T

N O R A H A M Z AW I

MELLOM
LINJENE
[NON-FICTION]

EN FILM AV OLIVIER ASSAYAS

«En ny triumf fra Olivier Assayas – klokt og vittig om forlagsbransjen, kunsten og livet»
LARS OLE KRISTIANSEN, MONTAGES

PÅ KINO FRA 10. MAI

